Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
konaného dne 24. února 2016, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Jaroslav Merta (4), Stanislav Faltus (5), Zdeněk Brůna (6), Ing.
Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Stanislav Moravec (2), František Faltus (3) a Jan Faltus (7)
Neomluveni: 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
zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Lichkov a současně i na elektronické úřední desce dne 17. února 2016 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 šest členů
zastupitelstva, omluvil se František Faltus ze zdravotních důvodů, pan Jan Faltus z pracovních
důvodů a pan Stanislav Moravec z osobních důvodů, takže zastupitelstvo je, v souladu
s ustanovením § 92, odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Brůnu a pana Ing. Miloše Prause a
zapisovatelkou paní Alexandru Stejskalovou.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov určuje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka
Brůnu a pana Ing. Miloše Prause a dále zapisovatelku paní Alexandru Stejskalovou.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 17. února 2016, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) smlouva o převodu majetku – p.p.č. ZE 264/2
b) smlouva o převodu majetku – p.p.č. 338/8
c) prodej nepotřebného dřevomateriálu
d) prodej p.p.č. 3414 a 3415
e) záměr prodeje vozidla Tatra 148 P CAS32
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f) projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“
g) žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb
h) rozpočtové opatření č. 1/2016
i) kampaň „Vlajka pro Tibet“
j) kalkulace: vodné a stočné na rok 2016
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající se omluvil za písařskou chybu v pozvánce v bodu 2d) kde byla chybně uvedena
čísla pozemků, správná čísla jsou 3414 a 3415. 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 a doplněný program
zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
1a)

6–0–0

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov ze
dne 13. ledna 2016, přijatá usnesení byla splněna, na programu zasedání je projekt „Kladsko –
Orlicko – Sněžník“, kde nebylo usnesení přijato (hlasování 4-0-4), zápis ze zasedání byl
k nehlédnutí v zasedací místnosti.
1b)

Zpráva finančního výboru

Předseda finančního výboru pan Jaroslav Merta přednesl zprávu finančního výboru, který se
sešel v pondělí dne 22.února 2016 na OÚ Lichkov. Projednáváno bylo:
•

•

•

•

•

Rozpočtová změna č. 1/2016 - FV doporučuje ZO změnu schválit, obsahuje hlavně opravné
přesuny příjmů a výdajů v rámci jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby tak, aby
byly uvedeny do souladu s vyhláškou MF. Dále je do ní promítnuta vratka přeplatku záloh na
elektrickou energii v částce 15.000,00 Kč.
Prodej vozidla Tatra 148 P CAS32 - FV doporučuje ZO schválit podnikatelský záměr obce o
prodeji vozidla, a to obálkovou metodou, tedy způsobem shodným a užitým již při prodeji
vozidla Opel Movano. V souvislosti s prodejem navrhuje do výběrové komise za FV pana
Jaroslava Mertu.
Výměna oken na objektu restaurace U nádraží č.p. 189 - FV se seznámil s cenovými
nabídkami oslovených firem: DOLS Šumperk a.s., DOMETT s.r.o. a STAVONA, spol. s.r.o. a
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce, které učinil v rámci své pravomoci, zadat zakázku
společnosti DOMETT s.r.o., kdy se v tomto konkrétním případě jedná o nejnižší podanou
cenovou nabídku v částce 40.888,00 Kč.
Kalkulace vodného a stočného na rok 2016 - FV bere na vědomí celkové vyúčtování všech
položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a
v návaznosti na tento krok také kalkulaci vodného a stočného na rok 2016, kdy dojde k navýšení
vodného na 18,00 Kč a stočného na 42,00 Kč.
Žádost o dotaci na poskytnutí sociálních služeb - FV doporučuje ZO, s odkazem na usnesení
ZO Lichkov č.j. 67/08, schválit žádost Města Králíky, zastoupeného starostkou Janou Ponocnou
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•
•

•

a poskytnout finanční příspěvek na poskytování sociální služby klientovi v naší obci organizační
složkou města Králíky - Sociální službou Králicka, v požadované výši 690,00 Kč za měsíc.
Smlouvy o převodu p.p.č. ZE 264/2 a p.p.č. 338/8 - FV doporučuje ZO schválit smlouvy o
bezúplatném převodu tohoto majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce Lichkov.
Projekt „Kladsko - Orlicko - Sněžník“ - FV doporučuje ZO schválit přistoupení ke
spolufinancování tohoto projektu, jelikož naše obec by měla, coby řádný člen Sdružení obcí
Orlicko, postupovat v souladu s rozhodnutím valné hromady Sdružení obcí Orlicko, která
realizaci tohoto projektu odsouhlasila s uvedenými podmínkami.
Kontrola pokladny - FV provedl fyzickou kontrolu peněžní hotovosti v pokladně obecního
úřadu; bez závad, částka 15.220,00 Kč odpovídá stavu dle pokladní knihy k okamžiku kontroly.
Taktéž počet stravovacích poukázek v nominální hodnotě 50,00 Kč odpovídá v počtu 187 ks
stavu jejich evidence.
Smlouva o převodu majetku – p.p.č. ZE 264/2

2a)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku s omezujícími podmínkami byla z ÚZSVM v Ústí
nad Orlicí doručena Obci Lichkov dne 9. února 2016 a téhož dne byla e-mailem zaslána i
zastupitelům. Jedná se bezúplatný převod pozemkové parcely č. ZE 264/2, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o výměře 1.475 m2, v účetní hodnotě Kč 10.330,--. V současné době
je vlastníkem pozemku Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu je dán úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí sportovního areálu u fotbalového
hřiště a v minulosti jej obec využívala na základě nájemní smlouvy. Pozemek je převáděn z důvodu
veřejného zájmu, proto jej po dobu 10 let nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelem a nelze jej pronajímat. Poplatek za vklad do KN hradí ÚZSVM, na obci je daňová
povinnost.
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 bezúplatný převod majetku – p. p. č.
ZE 264/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na Obec Lichkov, IČ:
00279161 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku
s omezujícími podmínkami č. UZSVM/HUO/665/2016-HUOM - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2b)

6–0–0

Smlouva o převodu majetku – p.p.č. 338/8

Pozemková parcela č. 338/8, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – jedná
se o příkop u místní komunikace naproti čp. 2. Majitelem pozemku je Česká republika a právo
hospodaření s majetkem státu je dán úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který sám
bezúplatný převod na Obec Lichkov navrhl, neboť se jedná o součást tělesa místní komunikace,
která je ve vlastnictví obce. Jedná se o ostatní plochu, jinou plochu o výměře 140 m2 v účetní
hodnotě Kč 4.326,--. Poplatek za vklad do KN hradí ÚZSVM, na obci je daňová povinnost.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11. února 2016.
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 bezúplatný převod majetku – p. p. č.
338/8, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na Obec Lichkov, IČ: 00279161
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a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.
UZSVM/HUO/603/2016-HUOM - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2c)

6–0–0

Prodej zůstatkového materiálu

Dne 22. prosince 2015 byla na obec doručena žádost Mysliveckého spolku Hubertus
Lichkov o odkoupení zůstatkového dřevomateriálu z bývalého informačního centra na
Červenovodském sedle za částku ve výši Kč 20.000,--. Zastupitelstvo obce Lichkov, usnesením č.
20/2009, ze dne 22. dubna 2009, schválilo záměr – odkoupení chatky bývalého IC. Demontáž a
dopravu do skladu v Lichkově provedlo samo MS Hubertus. Obec Lichkov chatku zakoupila od
Sdružení obcí Orlicko za částku ve výši Kč 20.000,-- - dle kupní smlouvy. Využití pro chatku není a
pouze blokuje část skladu. Usnesením č. 8/16, ze dne 13. ledna 2016, byl schválen záměr obce –
prodej nepotřebného majetku – prodej zůstatkového materiálu, který byl v době od 15. ledna 2016
do 1. února 2016 zveřejněn na obou úředních deskách OÚ Lichkov. Jiný zájemce o koupi není.
Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem ve dnech 11. ledna 2016 a 17. února 2016.
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 nepotřebného majetku –
zůstatkového materiálu z bývalé chatky IC Orlicko – Červenovodské sedlo 7x7 m
Mysliveckému spolku Hubertus Lichkov, IČ: 47498820, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132,
psč. 561 68, za částku ve výši Kč 20.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2d)
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Prodej p.p.č. 3414 a 3415

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 21. listopadu 2012 přijalo usnesení pod
Č.j.: 51/12 – záměr obce – prodej ppč. 3414 a ppč. 3415 – tehdejšímu zájemci Mysliveckému
sdružení Hubertus, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132. Záměr obce byl řádně zveřejněn na
úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 22. listopadu 2012 do 7. prosince 2012.
V případě pozemkové parcely č. 3414, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jde o
jinou plochu, ostatní plochu o výměře 2.261 m2, v případě pozemkové parcely č. 3415, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jde o vodní nádrž umělou, vodní plochu o výměře
369 m2. Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 17. února 2016.
V současné době jsou oba předmětné pozemky pronajaty, a to nájemní smlouvou č. 2/2010,
ze dne 1. října 2010, na dobu neurčitou počínaje dnem 1. října 2010, nájemci – MS Hubertus
Lichkov, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132, psč. 561 68, za účelem výkonu práva myslivosti –
chov ryb a hnízdiště kačen.
Dle aktuálně platného ceníku pozemků prodávaných obcí v k. ú. Lichkov, ze dne 15. ledna
1999 a doplněného dne 22. března 2000, je cena u ostatní plochy v extravilánu stanovena na min. á
Kč 3,--. Při celkové výměře 2.630 m2 by prodejní cena činila min. Kč 7.890,--, za oba pozemky.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej p. p. č. 3414 - jiná plocha,
ostatní plocha o výměře 2.261 m2 a p. p. č. 3415 - vodní nádrž umělá, vodní plocha o výměře
369 m2, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, Mysliveckému spolku
Hubertus Lichkov, IČ: 47498820, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132, psč. 561 68, za
celkovou částku ve výši Kč 7.890,-- a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2e)
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Prodej nepotřebného materiálu ve vlastnictví obce - Tatra

Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 19. prosince 2014, usnesením pod Č.j. 109/14,
schválilo záměr obce – vyřazení a následný prodej vozidla JSDH zn. Tatra 148 P CAS32, spz UO
28-98. Vozidlo JSDH zn. Liaz je opraveno a plně funkční. Prodeji vozidla zn. Tatra a jeho vyřazení
z IZS nic nebrání. Dle znaleckého posudku č. 721/003/15, ze dne 19. ledna 2015, který byl
vypracován soudním znalcem Ladislavem Jílkem, znalcem mimo jiné i v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, byla cena vozidla stanovena na částku ve výši
Kč 85.100,--. Předsedající navrhl, aby bylo vozidlo prodáno. Prodej na základě vyvěšeného záměru
obce (15 dnů) obálkovou metodou – nabídky v zalepené obálce výrazně označené „Neotvírat –
prodej Tatra“. Minimální částka k prodeji cca 80% ceny stanovené na základě ZP (Kč 68.100,--) –
přiklepnutí nejvyšší nabídce. Prohlídka vozu do 31. března 2016. Nabídky v korunách doručit
nejpozději do 12:00 hodin dne 31. března 2016 (čtvrtek) na OÚ Lichkov, otevírání obálek a
hodnocení nabídek veřejně před komisí dne 6. dubna 2016 (středa) v 17:00 hodin – kancelář OÚ
Lichkov. Komise ve složení: 1. starosta obce, 2. člen FV, 3. člen KV. Následný prodej na základě
usnesení Zastupitelstva obce Lichkov a složení finančních prostředků na účet obce.
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 záměr obce a současně vyhlašuje
výběrové řízení na prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví obce – motorové vozidlo zn.
Tatra 148 P CAS32 – dle výše uvedených podmínek.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Komise ve složení: pan Mgr. Roman Richtr – starosta obce, pan Jaroslav Merta – předseda
finančního výboru a pan Ing. Miloš Praus – člen kontrolního výboru.
2f)

Projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“

Jedná se o projekt Sdružení obcí Orlicko. Aktivita Singltreky Orlicka – I. etapa, kde je
vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Projekt řeší vybudování přírodě blízkých rekreačních stezek
pro terénní cyklisty v území jižní části Orlických hor – v Bukovohorské hornatině. V rámci prvé
etapy bude v masívu Suchého vrchu a v jeho blízkém okolí vybudováno celkem 20 km přírodě
blízkých stezek - singltreků, skládající se celkem z 12 dílčích úseků a ze třech okruhů lehkého a
středně obtížného charakteru. Hlavním nástupním místem bude Červenovodské sedlo u komunikace
č. I/11 mezi obcemi Jablonné nad Orlicí a Červená Voda.
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Další aktivitou je Parkoviště Červenovodské sedlo - dvě části, kde se zpracovává
dokumentace k územnímu rozhodnutí. Projekt řeší vybudování parkoviště pro 34 osobních
automobilů na Červenovodském sedle při výjezdu na Suchý vrch (investor Sdružení obcí Orlicko) a
parkoviště pro 34 automobilů směr Buková hora (investor obec Červená Voda). Parkoviště je
určeno pro návštěvníky území Suchého vrchu a Bukové hory, kteří aktivně využívají této přírodní
oblasti k lyžařské turistice v zimním období a k pěší a k cykloturistice ve zbývající části roku.
Další aktivitou je Marketing. Aktivita řeší marketing projektu zaměřený na marketing
kulturního a přírodního potenciálu území realizace investic. Částečně přebírá aktivity OHP, které od
partnerství v projektu odstoupilo a dále vychází z potřeb území Králického Sněžníku. Ke
konkrétním aktivitám patří např. účast na veletrzích, kampaň v multikinech, vydání trhacích map,
vydání tiskových materiálů, drobné propagační předměty, tisková reklama, webový portál.
Obec Lichkov by měla hradit příspěvek na přípravu projektu ve výši Kč 4.998,-- a dále
spolufinancování projektu v celkové výši Kč 38.428,--, rozložený do čtyř splátek po á Kč 9.607,--,
splatných v letech 2017 až 2020 včetně. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11.
ledna 2016 a 17. února 2016.
Tento bod byl ZO projednáván již dne 13. ledna 2016, usnesení nebylo přijato (hlasování 40-4). Dle jednacího řádu je na program zasedání zařazováno opakovaně. Jedná se o projekt, jehož
hlavním partnerem je Sdružení obcí Orlicko a na kterém se spolupodílí celkem 13 členských obcí a
dále Staré Město pod Sněžníkem. Jde o obce v bezprostřední blízkosti, případně, které mají na
tomto projektu zájem. Ke konci roku 2015 skončila udržitelnost dotačního titulu na provoz IC
Červenovodské sedlo a od 1. ledna 2016 je budova IC pronajata. Novým projektem, na místo
financování IS sedlo, je projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“. Financování má být především
z dotace, kdy samotná realizace je podmíněna poskytnutím této dotace.
Projekt byl opakovaně projednáván na valné hromadě Sdružení obcí Orlicko, která se konala
dne 16. února 2016 v České Rybné. Předsedající citoval z tiskové zprávy: „Dalším projektem (v
rámci žádostí o podporu do česko – polského přeshraničního programu Interreg V – A) je projekt
Kladsko – Orlicko – Sněžník, zaměřený na podporu využívání kulturního a přírodního dědictví
regionu Orlicka a Kladska, do kterého jsou zapojeni tři polští a čtyři čeští partneři. Sdružení obcí
Orlicko do projektu vstupuje s třemi aktivitami, kterými jsou výstavba první etapy Singltreků
Orlicka v území Bukovohorské hornatiny, rozšíření parkoviště na Červenovodském sedle a
realizace marketingových aktivit souvisejících s tímto projektem. Hlavní součástí projektu,
připravované polským městem Stronie Slaskie, je pak obnova rozhledny na Králickém Sněžníku“.
Předsedající doporučil, aby byl návrh usnesení schválen, neboť zamýšlená parkoviště
přispějí k větší bezpečnosti na silnici č. I/11, v současné době řidiči parkují (v rozporu se zákonem)
na silnici, pohybují se po silnici. Samotné singltreky do regionu přivedou další turisty, tito jezdí do
Lichkova vlakem a cyklobusy a zastaví se v restauraci, v prodejně, v kiosku Lichkovského dvora,
… a pokračují dále, třeba právě na Červenovodské sedlo. Obec Lichkov je dlouhodobým členem
Sdružení obcí Orlicko. Předsedající uvedl, že věří, že když se bude někdy v budoucnu realizovat
nějaká aktivita v Lichkově, podpoří nás jak sdružení, tak i obce v okolí.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Pan Josef Urban uvedl, že v TV sledoval závody, trať je 3m široká, v zatáčkách i 4 m, kolem
tratě je hodně diváků, závodníci se sledují za použití dronů. Oblast Suchého Vrchu je přírodním
parkem, kdo zajistí klid a pořádek a to, že cesty a singltreky nebudou zneužívat motorkáři.
Předsedající uvedl, že omezení vjezdu je na základě dopravního značení a kontrola je na
straně policie, případně myslivecké stráže.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že myslivecká stráž není oprávněna postihovat porušení zákazu
vjezdu a s přivoláním policie má z minulosti špatné zkušenosti. Dále uvedl, že pokud se jedná o
singltreky, tak jde o tlak soukromého subjektu. Singltreky nepatří do lesa, ale třeba do pískovny.
Nemá problém s připojením se k financování parkoviště, projekty je třeba oddělit.
Pan Josef Urban uvedl, že v případě závodů by byl v lese hluk, křik a podobně.
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Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že v Koutech nad Desnou fungují singltreky na sjezdovce, ne
v lese.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zapojení obce Lichkov do
spolufinancování projektu „Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož vedoucím partnerem je
Sdružení obcí Orlicko, a to:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na
projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“ ve výši Kč 4.998,-- a
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši Kč 38.428,--,
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017 – 2020.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
N

6
N

7
-

8
N

9
A

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

Výsledek hlasování:
3–3–0
Usnesení nebylo schváleno.
2g)

Žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb

Žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb v obci Lichkov byla zastupitelům zaslána
e-mailem dne 15. února 2016 a předsedajícím přečtena.
Žádost odkazuje na usnesení Zastupitelstva obce Lichkov ze dne 16. dubna 2008, Č.j.:
67/08. Měsíční náklady na poskytovanou sociální službu by činily á Kč 690,-- v roce 2016,
v případě dalších let vždy na základě kalkulace nákladů roku předešlého. Služba je již poskytována,
a to od 1. února 2016, prozatím tuto hradí město Králíky. V případě schválení dotace, by byla
s Městem Králíky uzavřena veřejnoprávní smlouva.
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 dotaci na poskytování sociálních
služeb v obci Lichkov pro žadatelku paní Stanislavu Brožovou, v roce 2016 ve výši á Kč 690,-měsíčně, v letech následujících dle kalkulace nákladů předešlého roku, a to na dobu
neurčitou, počínaje měsícem únor 2016 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.
1
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-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2h)

6–0–0

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016, ze dne 19. února 2016 bylo zastupitelům zasláno e-mailem
dne 22. února 2016. V případě položek 1337 a 1340 – došlo k opravě administrativní chyby
v zaúčtování – pouze přesun mezi položkami (poplatek za komunální odpad) a dále došlo
k navýšení v § 6171, položka 2324 – vratka za elektrickou energii, jenž byla zaúčtována do § 6171,
položka 5154 z důvodu doplacení elektrické energie za přípojné místo v restauraci.
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 rozpočtové opatření č. 1/2016, ze dne
19. února 2016 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2i)

6–0–0

Kampaň „Vlajka pro Tibet“

Žádost Spolku Lungta byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 23. února 2016. V minulosti
již byly na obec tyto žádosti zaslány, obec se nikdy nepřipojila, nebrání však komukoli se soukromě
připojit a vyjádřit tak své stanovisko.
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 připojení se Obce Lichkov ke
kampani „Vlajka pro Tibet“.
1
N

2
-

3
-

4
Z

5
Z

6
N

7
-

8
N

9
Z

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

Výsledek hlasování:
0–3–3
Usnesení nebylo schváleno.
2j)

Kalkulace vodné a stočné pro rok 2016

Cena vodného a stočného je stanovována vždy na příslušný kalendářní rok, a to na základě
kalkulace, která zohledňuje výdaje a příjmy roku předešlého a výdaje a příjmy plánované na
aktuální rok, nyní na rok 2016. Kalkulace zohledňuje schválený Plán financování obnovy
vodohospodářské infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod) v majetku Obce Lichkov na období
let 2015 až 2024, který byl schválen ZO dne 15. dubna 2015, usnesením pod Č.j.: 30/15. Na základě
všech známých a předpokládaných skutečností činí vodné pro rok 2016 á Kč 18,--/m3 s DPH a
stočné pro rok 2016 á Kč 42,--/m3 s DPH. Kalkulace je zveřejněna na obou úředních deskách
Obecního úřadu Lichkov a aktuálně platné ceníky na internetových stránkách obce.
V rámci obnovy vodovodu je v plánu výměna části požárních hydrantů (2x zcela nefunkční
a u několika dalších nejde uzavřít jeden ze dvou uzávěrů, jinak jsou funkční. V případě kanalizace
bude vybudována obslužná lávka na ČOV tak, jak byla schválena již v roce 2015 a dále v rámci
opravy aeračního systému dojde k preventivní výměně elementů a membrán jemnobublinného
aeračního systému – obec uhradí pouze část materiálu, odstávka, čerpání a výměna vadných
součástí jde za zhotovitelem, a to v rámci reklamačního řízení.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016 – dle
přílohy.

Informace obce
•

dražba továrny - Obec Lichkov byla předvolána k odvolacímu řízení ve věci usnesení o příklepu
v dražbě fabriky, jednání se konalo ve středu dne 10. února 2016 od 09:30 hodin v jednací síni
č. 18 Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, k jednání se dostavil povinný
František Urban a dále jeho zmocněnec pan František Trejkl, za obec se starosta vyjádřil tak, že
Obec Lichkov v dobré víře učinili příhoz, který byl potvrzen, a že trváme na potvrzení příklepu,
výrok soudu zněl: „povinný František Urban je v insolvenci, která trvá, tedy není možno
provádět dražbu majetku povinného, usnesení o příklepu se ruší, náhrada nákladů řízení se obci
nepřiznává“, písemné vyhotovení usnesení nám bude zasláno, odvolání není možné, je možné
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dovolání k nejvyššímu soudu, máme vstoupit v jednání s insolventním správcem, bohužel od
roku 2014, kdy byl podán insolventní návrh, nebyl insolventní správce ustanoven, tedy není
koho oslovit
bezpečností situace v Lichkově – zpráva Policie ČR, Obvodní oddělení Králíky – v rámci ORP
Králíky nebyl v roce 2015 spáchán žádný zločin, z trestných činů převládají krádeže prosté,
krádeže vloupáním, dovozy prekursorů a násilná trestná činnost, konkrétně v Lichkově byl
v devíti případech zjištěn dovoz prekursorů, jednou podvod a jednou poškození cizí věci, dále
bylo evidováno 10 přestupků (6x majetkový, 3x občanské soužití a 1x životní prostředí), dále
popisuje počty a příčiny dopravních nehod, počty uložených pokut, personální situaci na OOP
ČR Králíky a technické vybavení
oznámení šikany v ZŠ a MŠ Lichkov – věc prověřila policie, nebylo zjištěno žádné jednání,
které by naplňovalo znaky trestného činu či přestupku, veškerým úkonům prováděných policií
byla přítomna pracovnice OSPOD MÚ Králíky
nedoplatky vůči obci k datu 24. února 2016: vodné do 12/2014 Kč 97.985,--, vodné a stočné za
1/3 2015 Kč 2.132,--, vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 5.561,--, vodné a stočné za 3/3 2015 Kč
24.711,--, odpady včetně rekreačních objektů Kč 53.593,--, z toho místní Kč 40.153,--, poplatek
pes Kč 1.050,--, nájem pozemky Kč 204,--, vystavené faktury Kč 127.957,-- (u poplatků jde o
předpis, kdy část je ještě před splatností, stejně tak část vstavených faktur je ještě před
splatností)
plnění rozpočtu roku 2016 k datu 18. února 2016: příjmy Kč 1.290.786,--, výdaje Kč 947.205,-výměna oken restaurace – byl vybrán dodavatel: obchodní společnost DOMETT, s.r.o.
sběrné místo obce Lichkov – materiál na plot je koupen, jak to počasí dovolí, začne stavba
oplocení
probíhá likvidace polomu v obecním lese „pod školkou“ – provádí zaměstnanci obce
u nádraží ČD, na zastávce ČSAD u obce, u mostu u „Kovárny“ a dále na vývěsce u Nosálových
byly nainstalovány schránky se sáčky na psí exkrementy – bude ještě polep, je objednán –
veškeré financování z poplatků za psa
zaměstnanci obce – smlouvy pouze do 31. března 2016, žádost o prodloužení byla odeslána +
navíc 2 zaměstnanci na 1,5 úvazku, snad od 04/2016 – vše prostřednictvím veřejně prospěšných
prací přes ÚP Ústí nad Orlicí
ČOV Lichkov – reklamace aeračního systému, je vydáno stanovisko Povodí Labe, s.p. a
rozhodnutí Vodoprávního úřadu při MÚ Králíky - prozatím není v PM, v rámci opravy bude
vybudována obslužná lávka, uchyceno vzduchové PP vedení a řádně ukotvena stávající lávka
kronika obce – pamětní knihy obce Lichkova jsou vedeny od roku 1945, poslední zápis je
z roku 2015 a zájemci si je mohou prohlédnout a přečíst v Obecní knihovně Lichkov, a to
v rámci pravidelné otevírací doby knihovny – nelze je zapůjčit mimo místnost knihovny
v rámci komplexní pozemkové úpravy obce Lichkov bylo SPÚ realizováno opatření na zvýšení
ekologické stability v katastrálním území Lichkov, kde byly vybudovány dva rybníčky v tzv.
„Šenkově dolíku“, akce byla přihlášena do 9. ročníku soutěže „Společná zařízení roku 2015, kde
v III. kategorii – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, projekt získal 1. místo – více
na http://soutezszr.spucr.cz/cz/vysledky-souteze/2015---9-rocnik-souteze
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, hledá vhodné kandidáty na přísedící,
zájemci se mohou hlásit přímo na soudu v Pardubicích, ale i na obci, která zprostředkuje
kontakt – je třeba doložit strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
Diskuse

Předsedající otevřel diskusi k nabídce pana Tobišky na prodej pozemků. Podklady byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. února 2016. Obec obdržela ústní nabídku od pana Jaroslava
Tobišky ke koupi ppč. 214/2 - TTP 593 m2 a část ppč. 214/1 - zahrada 1.241 m2 s tím, že by se
prostřednictvím GP ze zahrady oddělil pruh u jeho domu čp. 111 tak, aby měl přístup z obou
komunikací. Cenu nabízí á Kč 45,--/m2 bez rozdílu druhu pozemku a bez zohlednění zátopové
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oblasti - dvacetiletá voda. Náklady obce by byly na pořízení GP k dělení pozemku, nákup pozemků
(celková výměra 593 + 1.241 = 1.834 m2 = Kč 82.530,-- od kterých by se odečítal pruh u domu
oddělený GP), daň z převodu nemovitosti a poplatek za vklad. Obec by tímto získala pozemky
v centru obce, přilehlé ke sportovnímu areálu. Je třeba brát v úvahu i tu skutečnost, že jde o
zemědělský půdní fond a v případě výstavby např. parkoviště, by se musel uhradit poplatek za
vynětí ze ZPF. Oproti tomu, za jakou částku obec sama pozemky prodává (á Kč 10,--/m2 za TTP a á
Kč 15,--/m2 za zahradu, kde ještě zohledňuje zátopovou oblast, případně dlouhodobý pronájem) se
jedná o částku vysokou. V případě, že by zastupitelstvo přistoupilo na nabídku prodeje pozemků,
byl by tento bod zařazen na program některého z příštích zasedání ZO. Pan Zdeněk Brůna se
dotázal, zda obec pozemky potřebuje. Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že cena je vysoká, když koupit,
tak za ceny dle ceníku obce. Zastupitelé se shodli na tom, že nabídková cena je vysoká – obec nemá
zájem.
Pan Josef Urban se dotázal, zda obec uvažuje o vybudování rybníku např. pod vodárnou,
který by mohl sloužit i jako zásobárna vody, projekt je možno kompletně pořídit z dotace – bude
prověřen dotační titul.
Pan Jaroslav Merta navrhl, aby informace o sběru a svozu nebezpečných odpadů, jak byla
rozeslána prostřednictvím informačního kanálu, byla opětovně rozeslána před plánovaným
termínem, který je až 9. dubna 2016 – bude opětovná informace přes stránky obce, půjde i
informační SMS a plakátek bude uveřejněn v Lichkovském občasníku.
Pan Josef Stejskal uvedl, že si všiml otevřené žabí klapky pod úpravnou vody – bude
provedena kontrola, uzavření, případně oprava.
Pan Josef Urban se dotázal, zda je možno zjistit, jak se k plánovaným singltrekům na
Suchém Vrchu staví majitelé pozemků, nájemci honiteb a honební společenstva – bude osloven
manažer Sdružení obcí Orlicko, informace bude podána na příštím zasedání, dále se dotázal, zda
jsou někde k nahlédnutí plánované trasy singltreků – pan Zdeněk Brůna uvedl, že plány jsou volně
dostupné na internetu.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 24. února 2016:
Zastupitelstvo obce Lichkov určuje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana Ing.
Miloše Prause a dále zapisovatelku paní Alexandru Stejskalovou.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

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.

6–0–0

Č.j.: 15/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod majetku – p. p. č. ZE
264/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na Obec Lichkov, IČ: 00279161
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a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku s omezujícími
podmínkami č. UZSVM/HUO/665/2016-HUOM - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 16/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod majetku – p. p. č. 338/8,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na Obec Lichkov, IČ: 00279161 a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.
UZSVM/HUO/603/2016-HUOM - dle přílohy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 17/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej nepotřebného majetku –
zůstatkového materiálu z bývalé chatky IC Orlicko – Červenovodské sedlo 7x7 m
Mysliveckému spolku Hubertus Lichkov, IČ: 47498820, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132,
psč. 561 68, za částku ve výši Kč 20.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
Z

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

Č.j.: 18/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej p. p. č. 3414 - jiná plocha, ostatní
plocha o výměře 2.261 m2 a p. p. č. 3415 - vodní nádrž umělá, vodní plocha o výměře 369 m2,
obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, Mysliveckému spolku Hubertus
Lichkov, IČ: 47498820, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132, psč. 561 68, za celkovou částku
ve výši Kč 7.890,-- a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
N

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–1–0

Č.j.: 19/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce a současně vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví obce – motorové vozidlo zn. Tatra 148 P
CAS32 – dle výše uvedených podmínek.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
Z

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1
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6
A

7
-

8
A

9
A

Č.j.: 20/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zapojení obce Lichkov do spolufinancování
projektu „Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko,
a to:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na
projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“ ve výši Kč 4.998,-- a
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši Kč 38.428,--,
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017 – 2020.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
N

6
N

7
-

8
N

9
A

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

Výsledek hlasování:
3–3–0
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 21/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci na poskytování sociálních služeb
v obci Lichkov pro žadatelku paní Stanislavu Brožovou, v roce 2016 ve výši á Kč 690,-měsíčně, v letech následujících dle kalkulace nákladů předešlého roku, a to na dobu
neurčitou, počínaje měsícem únor 2016 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 22/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, ze dne 19.
února 2016 – dle přílohy.
1
A

2
-

3
-

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Č.j.: 23/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje připojení se Obce Lichkov ke kampani
„Vlajka pro Tibet“.
1
N

2
-

3
-

4
Z

5
Z

6
N

7
-

8
N

9
Z

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

Výsledek hlasování:
0–3–3
Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016 – dle
přílohy.
Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu, dne 13. dubna 2016 od 18:00 hodin.
Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu. Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva
obce Lichkov v 19:27 hodin téhož dne.
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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 25. února 2016.

Zapisovatelka:
Alexandra Stejskalová
Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Ověřovatel zápisu:
Zdeněk Brůna
Přepsal:
Mgr. Roman Richtr
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Ověřovatel zápisu:
Ing. Miloš Praus
Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

