Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
z pracovního jednání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 2. ledna 2017, od 16:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

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

Pracovní jednání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00
hodin starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“). Jednání bylo
svoláno na základě událostí ze dne 30. prosince 2016 – požár rodinného domu čp. 67 v obci Lichkov a
předmětem jednání byla pomoc obětem požáru.
Předsedající poděkoval veliteli JSDH obce Lichkov, panu Janu Faltusovi, za včasný zásah
jednotky, díky kterému byl uchráněn zejména plášť budovy a oheň se nerozšířil na další obytné
místnosti. Předsedající uvedl, že škoda je zejména v místnosti v II. NP budovy, kterou využíval Radim
Rőmer. Obyvatelé domu jsou prozatím ubytováni v čp. 86 a po základní opravě domu čp. 67 se
nastěhují zpět. Náhradní ubytování nepožadují. Příčinou požáru nebylo prokázáno úmyslné založení.
Dům nebyl pojištěn proti požáru. Obec zřídila účet č. 19-2406060379/0800, kam je možno
poukazovat finanční pomoc poškozeným. Dále přistavila kontejner na zničené věci. Předsedající
navrhl, aby Obec Lichkov poškozeným poskytla finanční pomoc ve výši Kč 10.000,-- na nutné výdaje
a dále částku ve výši Kč 20.000,-- na částečné krytí výloh souvisejících s opravou domu (poskytnutí
na základě doložení faktur nebo odebraného zboží ve stavebninách).
Pan Zdeněk Brůna se dotázal, zda poškození z domu čp. 67 jsou vůči obci bezdlužní, kdy
v minulosti obec zastávala politiku pomoci bezdlužným. Dále se dotázal na vlastnictví domu čp. 67
v Lichkově a na stav exekuce. Je pro poskytnutí pomoci na nejnutnější výdaje.
Předsedající uvedl, že únik vody čp. 67 byl v roce 2016 lokalizován a zastaven, vodné od této
doby je řádně uhrazeno, zbývá uhradit část nedoplatku za 2/3 roku 2015. Dluh za vodné a odpady do
12/2014 je hrazen dle dohodnutého splátkového kalendáře. O exekuci předsedající neví.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že dům čp. 67 v Lichkově je v exekuci a v případě poskytnutí
finanční pomoci na opravu domu by ve finále pomoc nesměřovala poškozeným, ale případnému
dalšímu majiteli domu. Případnou finanční pomoc na nutné výdaje by podmínil doložením dokladů.
Předsedající nahlédl do veřejné části KN kde bylo zjištěno, že k domu čp. 67, stojícímu na
pozemku p. č. st. 161, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, je omezeno vlastnické
právo a je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Po následné diskuzi byl přijat závěr, že Obec Lichkov uhradí vývoz kontejneru a poškozeným
poskytne finanční pomoc ve výši Kč 10.000,-- na nejnutnější výdaje, kdy proplacení této pomoci bude
na základě doložení nabývacích dokladů. O případné další pomoci může rozhodnout Zastupitelstvo
obce Lichkov na svém zasedání v únoru 2017. Jednání ukončeno dne 2. ledna 2017 v 16:25 hodin.
Přílohy zápisu: Nahlížení do KN – informace o budově čp. 67.
Zápis byl vyhotoven dne 3. ledna 2017.
Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Zapsal:
Mgr. Roman Richtr
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Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

