Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 11. prosince 2017, 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), Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra
Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
4x

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající 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 4. prosince 2017 a byla zveřejněna i po dobu konání
zastupitelstva, tedy v souladu se zákonem, nejméně 7 dnů před zasedáním.
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno celkem devět členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích,
usnášeníschopné.
Na počátku zasedání předsedající upozornil všechny zastupitele na zákon č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů v platném znění, který zastupitelům, mimo jiné, ukládá povinnost v případě hlasování o
návrhu usnesení, kde by byl zastupitel ve střetu zájmů, na tuto skutečnost, před započetím hlasování,
upozornit, kdy toto bude uvedeno v zápisu pořízeném ze zasedání. Zastupitel, při hlasování kde je ve
střetu zájmů, přesto hlasovat může a jeho hlas je platný.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Brůnu a pana Františka Faltuse.
Poznámky k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizovala paní Denisa Sejkorová.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka
Brůnu a pana Františka Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 4. prosince 2017, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ
b) prodej ppč. 992/2 a 992/5
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c) návrh rozpočtového opatření č. 10/2017 z 11. prosince 2017
d) rozpočet Obce Lichkov na rok 2018
3) Informace obce
a) možnost čerpání dotace na nákup zásahového vozidla JSDH – aktuální informace z IROP
a Interreg V-A
b) různé
4) Diskuse
5) Závěr
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na změny a doplnění, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1a)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. prosince
2017, přijatá usnesení byla splněna, námitky proti obsahu zápisu nebyly vzneseny. Zápis ze zasedání
byl k nahlédnutí v zasedací místnosti po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
2a)

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ

Původní Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů za žáky škol a školských zařízení, ze dne 21.
září 2004, uzavřená mezi Městem Králíky a Obcí Lichkov, nebyla naplňována. Z tohoto důvodu
Město Králíky iniciovalo vznik návrhu nové Dohody o vytvoření společného školského obvodu,
kterou je vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola Králíky, IČ 49314629, se sídlem na adrese Králíky, ul. Moravská čp. 647, psč. 561 69.
Podstatná změna je v tom, že výdaje na provoz školy a školských zařízení sloužících základní škole se
společným školským obvodem bude hradit zřizovatel školy, tedy Město Králíky. Případný podíl na
mimořádných investičních výdajích bude řešen samostatnou smlouvou mezi výše uvedenými stranami
před zahájením konkrétní investiční akce. V případě schválení a podpisu Dohody bude na místě
přijmout Obecně závaznou vyhlášku obce.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. prosince 2017.
Pan Jaroslav Merta se dotázal na zánik Dohody předchozí, která by automaticky zanikala
schválením této nové Dohody, ale původní Dohoda odkazuje i na Dohodu s Obcí Mladkov, zda tato
dohoda s Mladkovem nadále zůstane v platnosti.
Předsedající uvedl, že Obec Mladkov má ke schválení obdobnou Dohodu a v případě jejího
schválení dojde k zániku původní Dohody. Další návrh Dohody má i Obec Dolní Morava.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že Dohoda je dvoustranným právním aktem a výpovědí jedné ze
stran Dohoda končí.
Pan Stanislav Faltus uvedl, že původní Dohoda hovoří o žácích od 6. do 9. třídy ZŠ a dotázal
se, zda se nová Dohoda týká všech dětí, zda se do budoucna plánuje, že by se zde v Lichkově zavřela
škola?
Předsedající uvedl, že v žádném případě se neplánuje zavření školy v Lichkově.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že Dohoda reflektuje na školský zákon, kdy zřizovatel má za
povinnost zajistit celou základní školní docházku dětí a tím, že v Lichkově je pouze 1. – 5 třída, touto
Dohodou je tato povinnost zřizovatele splněna ve škole v Králíkách. Navíc zřizovatel této školy může
náklady vymáhat po obci, kdy touto Dohodou se Město Králíky, tedy zřizovatel Základní školy
v Králíkách, zavázal, že náklady vymáhat nebude a ponese je sám.
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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 Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Králíky, IČ
49314629, se sídlem na adrese Králíky, ul. Moravská čp. 647, psč. 561 69 - dle přílohy.
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2b)
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Usnesení bylo schváleno.

Prodej ppč. 992/2 a 992/5

Dne 13. listopadu 2017 byla na obec doručena aktualizovaná žádost manželů Urnerových o
koupi pozemků p. č. 992/2 a 992/5, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, na
kterých by si rádi vystavěli rodinný dům. V případě pozemku p. č. 992/2 se jedná o trvalý travní
porost o výměře 421 m2 a v případě pozemku p. č. 992/5 se jedná se o zahradu o výměře 579 m2.
Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 13. listopadu 2017, usnesením č. 54/17 schválilo
záměr obce – prodej uvedených nemovitostí. Záměr obce byl zveřejněn na všech úředních deskách
v době od 16. listopadu 2017 do 11. prosince 2017 včetně, tedy nejméně 15 dnů. Žadatelé uhradili
náklady spojené s pořízením znaleckého posudku, který byl vyhotoven panem Janem Čumou,
soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znaleckým posudkem č.
3344-114/2017, ze dne 26. listopadu 2017 byla stanovena cena pozemků v místě a čase obvyklá, tedy
zahrada - p. č. 992/5 ve výši Kč 55.000,-- a trvalý travní porost - p. č. 992/2 ve výši Kč 8.420,--,
celkem Kč 63.420,--. Předsedající uvedl, že v případě prodeje je třeba brát v úvahu zřízení služebností
– věcného břemene na podzemní síť - vodovod obce Lichkov a nadzemní vedení veřejného osvětlení,
které kopíruje trasu vedení nízkého napětí sk. ČEZ Distribuce, a.s. Oba pozemky mají sloužit
k výstavbě rodinného domu a dle schváleného územního plánu obce se nachází v zastavitelném
území, tedy v souladu s písm. b) Zásad pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Obce Lichkov,
ze dne 14. září 2016, předsedající navrhl prodej obou pozemků za 50% ceny nemovitostí v místě a
čase obvyklé, stanovené na základě výše uvedeného znaleckého posudku, tedy za Kč 31.710,-- bez
DPH, s podmínkou kolaudace rodinného domu do pěti let; v případě nezkolaudování rodinného domu
do pěti let bude účtována smluvní pokuta ve výši 50% z ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé,
stanovené na základě znaleckého posudku + DPH.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. prosince 2017.
Žadatelé navrhují sjednání VB na inženýrské sítě vymezené na základě geometrického plánu, a
to na obou kupovaných pozemcích, kdy náklady na pořízení tohoto GP uhradí.
Předsedající uvedl, že požadavek na pořízení GP obratem zadá a smlouva o prodeji a zřízení
věcného břemene bude sepsána po vyhotovení a doručení geometrického plánu. Podmínkou podpisu
smlouvy je úhrada kupní ceny pozemků s DPH a úhrada nákladů na pořízení GP.
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 pozemkové parcely č. 992/2 –
trvalý travní porost o výměře 421 m2 a pozemkové parcely č. 992/5 – zahrada o výměře 579 m2,
oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, a to do SJM panu Václavu a paní
Růženě Urnerovým, oba bytem Lichkov čp. 27, za účelem výstavby rodinného domu, za částku
v celkové výši Kč 31.710,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy
s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování rodinného domu do pěti let
bude účtována smluvní pokuta ve výši 50% z ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé, stanovené
na základě znaleckého posudku č. 3344-114/2017, ze dne 26. listopadu 2017, a to včetně DPH a
dále ke sjednání věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí ve vlastnictví a správě Obce
Lichkov.
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Usnesení bylo schváleno.

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2017 z 11. prosince 2017

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2017 z 11. prosince 2017 byl zastupitelům zaslán e-mailem
dne 6. prosince 2017. Předsedající požádal paní účetní, aby jednotlivé zněny popsala a vysvětlila.
Paní Denisa Sejkorová uvedla, že v případě tohoto rozpočtového opatření se jedná zejména o
přesuny mezi položkami, neboť se blíží konec účetního období a plánované příjmy a výdaje by se
měly blížit skutečnosti. RO dále zohledňuje zvýšené daňové příjmy na konci roku. Dále podrobně
popsala jednotlivé navržené změny.
Předsedající uvedl, že v případě schválení rozpočtového opatření bude toto vyvěšeno na
úředních deskách Obecního úřadu Lichkov a na internetových stránkách Obce Lichkov v sekci
„Rozpočet“.
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. 10/2017 ze dne
11. prosince 2017 – dle přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.

Rozpočet Obce Lichkov na rok 2018

Předsedající uvedl, že návrh rozpočtu Obce Lichkov pro rok 2018 byl zastupitelům zaslán emailem dne 6. prosince 2017. Původní návrh rozpočtu byl projednáván finančním výborem dne 8.
listopadu 2017 a dále projednán v rámci zasedání Zastupitelstva obce Lichkov dne 13. listopadu 2017.
Ode dne 15. listopadu 2017 je vyvěšen na všech úředních deskách obecního úřadu a na internetových
stránkách.
Návrh rozpočtu je detailně rozpracován až do jednotlivých položek. Většina paragrafů a
položek je dána, jako např. splátky úvěrů na kanalizaci (v lednu 2018 se doplatí úvěr na Peugeota),
úhrada povinných odvodů, elektřiny, odměn a dalších. Zbývající částka je navržena na výměnu kotle a
opravu kotelny na sále OB, na opravu střechy a zbudování bleskosvodu na budově hasičské zbrojnice
a dále na výměnu vrat hasičské zbrojnice, na opravu místní komunikace k Mladkovu, dále je počítáno
s opravou podlah v ředitelně a na chodbě ZŠ Lichkov, s opravou oplocení úpravny vody a studní a se
základním zajištěním areálu bývalé továrny. Návrh rozpočtu prozatím nepočítá s plánovanou opravou
fasády kostela a kamenných prvků, kdy tyto práce jsou projektantem a restaurátorem naceněny na Kč
2.150.000,--, závazné stanovisko památkářů máme, dotační titul vypsaný v roce 2017 prozatím nebyl
na rok 2018 vypsán. U většiny akcí se počítá s částečným financováním z poskytnutých dotací,
v případě neposkytnutí dotace akce neproběhne. Příjmy rozpočtu vychází z návrhu predikce daňových
příjmů na rok 2018, kde je ponechána dostatečná rezerva. Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu
jsou jednotlivé paragrafy.
Předsedající dále uvedl, že v případě, kdy by rozpočet nebyl schválen v letošním roce, je na
místě přijmout usnesení k rozpočtovému provizoriu. Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů uvádí, že: „Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí
měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria
překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok“. To znamená,
že po dobu platnosti rozpočtového provizoria by byly hrazeny měsíční výdaje do maximálně 1/12
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schváleného rozpočtu roku 2017. V tomto případě by návrh usnesení zněl: Zastupitelstvo obce
Lichkov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018: do doby schválení rozpočtu Obce Lichkov na
rok 2018 budou měsíční výdaje hrazeny maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu Obce Lichkov
na rok 2017.
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 Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161,
na rok 2018 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 8.415.420,--, výdaje ve výši Kč 7.904.420,--,
vyšší příjmy slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 511.000,-- - dle
přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.

Informace obce
•

•
•
•

předsedající uvedl, že dotační titul na nákup nového hasičského vozidla v rámci česko-polské
přeshraniční spolupráce, kde je možno čerpat dotace až do výše 85% uznatelných výdajů, řeší
dotační program IROP, specifický cíl č. 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof a dotační program Interregn V-A, prioritní osa č. 1 – Společné řízení rizik, konkrétně
investiční priorita č. 1.1 – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění
odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení; Obec Lichkov splňuje podmínky být
oprávněným příjemcem dotace a má zajištěného přeshraničního partnera; finanční prostředky
alokované v rámci IROP však již byly vyčerpány, je možné, že bude dofinancování programu,
předpokládá se však uspokojení již dříve schválených žádostí ze zásobníku - ověřeno na územním
odboru IROP pro Pardubický kraj, paní Ing. Lenka Fodorová; alokované finanční prostředky
v rámci Interreg V-A byly rovněž vyčerpány, nový dotační titul již nebude vypsán - ověřeno na
Krajském úřadu Pardubického kraje, paní Michaela Hrdličková; v souvislosti s tímto proběhla
registrace starosty v systému MS2014+, prostřednictvím kterého se podávají programové žádosti;
předsedající uvedl, že o této skutečnosti informoval členy JSDH obce Lichkov na jejich výroční
schůzi; dne 10. prosince 2017 bylo v obci předvedeno zásahové vozidlo JSDH obce Žichlínek –
cisternové vozidlo na vojenském podvozku Tatra, čtyřmístná kabina, nádrž na 9 m3 vody, délka 9
m, celková hmotnost 25t – zakoupeno z IROP a dotace MMR; předsedající uvedl, že za podmínky
možnosti čerpání dotace by neměl problém s pořízením nového zásahového vozidla, ale
v současné době není vypsán žádný vhodný dotační titul; pan Jan Faltus uvedl, že musíme být
připraveni na případné dodatečné vypsání dotačního titulu a kdo bude první, má šanci,
v následném dotačním období budou podmínky pro získání dotace nepoměrně složitější;
předváděné vozidlo si členové jednotky osahaly a vyzkoušely, zejména zda se vejde do stání
v hasičárně – vejde; předsedající uvedl, že má problém s celkovou hmotností vozidla, která je 25t,
protože v obci nemáme žádný most, který by dosahoval této tonáže – informace z mostní evidence
bude předána veliteli JSDH k následnému plánování dopravy techniky k zásahům
Vánoční jarmark – předsedající poděkoval členkám a členům jarmarečního výboru – opět zdařilá
akce, dobrá reprezentace obce; „každý si našel svého sněhuláka“
byly dokončeny práce na opravě centrálního kříže na hřbitově – 50% nákladů na opravu hradilo
Sdružení obcí Orlicko, obec Kč 40.000,-je zpracována mostní evidence mostů a lávek ve vlastnictví Obce Lichkov, mosty jsou v dobrém
technickém stavu, příští rok proběhnou drobné opravy, tonáže: horní konec 22t (osazeno
dopravními značkami), u kravína 18t (osazeno dopravními značkami), u kovárny 13t, pod bývalou
masnou 22t, tři mosty 12t a obě lávky 2,5 kN/m2 – dopravní inženýr nedoporučuje osazovat tyto
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mosty dopravními značkami z důvodu omezení tonáže místních komunikací na vjezdu – 5t (oboje
značení by bylo zmatečné a pro řidiče zavádějící)
byly započaty práce na opravě wariňáku – spolupráce se SOU opravárenským v Králíkách
OPS Králický Sněžník – 4. prosince 2017 se konala správní rada, v roce 2018 končí udržitelnosti
posledních projektů, vytváření informačních letáčků členským obcím, propagace v rámci
geocachingu – schránky i v naší obci, fotodokumentace členských obcí (pozemní i z dronu – čtyři
roční období)
separovaný odpad – problémy s plasty – nevyvezené kontejnery u sběrného místa z důvodu
kontaminace stavebním odpadem
nedoplatky vůči obci k 11. prosinci 2017 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
66.589,-- (původně Kč 66.589,--), vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 1.853,-- (původně Kč 1.853,--),
vodné a stočné za 3/3 2015 Kč 1.734,-- (původně Kč 1.734,--), vodné a stočné za 1/3 2016 Kč
1.818,-- (původně Kč 1.818,--), vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 2.580,-- (původně Kč 2.580,--),
vodné a stočné za 3/3 2016 Kč 6.194,-- (původně Kč 6.194,--), vodné a stočné za 1/3 2017 Kč
6.180,-- (původně Kč 8.520,--), vodné a stočné za 2/3 2017 Kč 9.442,-- (původně Kč 16.974,--),
vystavené faktury Kč 1.586,-- (původně Kč 1.586,--), odpady Kč 15.847,-- (původně Kč 16.713,-),
většina nedoplatků na vodném, stočném a na odpadech je vymáhána
plnění rozpočtu k 30. listopadu 2017: příjmy schválené Kč 7.830.500,--; upravené Kč 8.538.909,-;
skutečnost Kč 8.698.859,-- - příjmy na 101,87 %; výdaje schválené Kč 7.487.600,-- ; upravené Kč
10.377.599,-- ; skutečnost Kč 9.557.293,-- – výdaje na 92,10 % - „finka“ je vyvěšena na webu
13. prosince 2017 – Policie ČR Praha IV – předvolání starosty k podání vysvětlení ve věci
plánovaného kontejnerového překladiště v průmyslové zóně Lichkov
19. prosince 2017 se v Těchoníně uskuteční Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, společně se
setkáním starostů v rámci centra společných služeb
20. prosince 2017 – Vánoční vystoupení Základní školy a mateřské školy Lichkov na sále OB –
zvou děti mateřské a základní školy, pedagogický sbor a zaměstnanci
23. prosince 2017 – tradiční Vánoční Vigilie v lichkovském kostele – zvou pořadatelky, pěvecký
sbor a obec
ve dnech 27. – 29. prosince 2017 bude Obecní úřad Lichkov uzavřen z důvodu zpracovávání
účetní závěrky
prezidentské volby ve dnech 12. – 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna
2018 - volební místnost v zasedačce OÚ – případní zájemci o výkon funkce člena okrskové
volební komise nechť kontaktují starostu obce.
Diskuse

Žádné příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení,
kterou provedla paní Denisa Sejkorová.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. prosince 2017:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Františka Faltuse.
1
A

2
A

3
Z

4
A

5
A

6
Z

7
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.
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8
A

9
A

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 55/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Králíky, IČ 49314629, se
sídlem na adrese Králíky, ul. Moravská čp. 647, psč. 561 69 - dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 56/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 992/2 – trvalý
travní porost o výměře 421 m2 a pozemkové parcely č. 992/5 – zahrada o výměře 579 m2, oba
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, a to do SJM panu Václavu a paní
Růženě Urnerovým, oba bytem Lichkov čp. 27, za účelem výstavby rodinného domu, za částku
v celkové výši Kč 31.710,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy
s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování rodinného domu do pěti let
bude účtována smluvní pokuta ve výši 50% z ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé, stanovené
na základě znaleckého posudku č. 3344-114/2017, ze dne 26. listopadu 2017, a to včetně DPH a
dále ke sjednání věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí ve vlastnictví a správě Obce
Lichkov.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 57/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 10/2017 ze dne 11.
prosince 2017 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
Z

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 58/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na
rok 2018 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 8.415.420,--, výdaje ve výši Kč 7.904.420,--, vyšší
příjmy slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 511.000,-- - dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
Z

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Příští zasedání Zastupitelstva obce Lichkov se koná v pondělí, dne 12. února 2018 v 18:00
hodin. Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu. Předsedající dále poděkoval všem
zastupitelům za odvedenou práci ve prospěch Obce Lichkov v roce 2017 a popřál všem klidné prožití
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Závěrem připomněl plánované termíny
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zasedání zastupitelstva až do podzimních voleb 2018. Zasedání zastupitelstva následně ukončil
v 17:58 hodin téhož dne.
Přílohy zápisu:
Písemná příprava na zasedání zastupitelstva a podklady k jednotlivým usnesením. Veškeré
přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.
Zápis byl vyhotoven dne 12. prosince 2017.
Poznámky pořídila:
Denisa Sejkorová

Ověřovatel zápisu:
Zdeněk Brůna

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Zapsal:
Mgr. Roman Richtr
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Ověřovatel zápisu:
František Faltus
Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

