Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 12. února 2018, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov
Přítomni:

Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Stanislav
Faltus (5), Alexandra Stejskalová (9)

Omluveni:

Mg. Roman Richtr (1), Zdeněk Brůna (6), Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8)

Neomluveni: Přizváni:

1

Hosté:

7

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen ,,zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin místostarostou obce panem Stanislavem Moravcem (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 5. února 2018 a byla
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 pět členů
zastupitelstva, omluvil se pan Mgr. Roman Richtr, Zdeněk Brůna, Jan Faltus a Ing Miloš
Praus, takže zastupitelstvo je dle ustanovení § 92, odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Mertu, pana Stanislava
Faltuse a zapisovatele Denisu Sejkorovou.
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
Jaroslava Mertu a pana Stanislava Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Schválení programu
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne
5. února 2018, v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, a to v následujícím znění:
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru

2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) žádost o prodej ppč. 3160 (část), ppč. 280/4, ppč. 1264/6, ppč. 1263 a ppč.
1278/3
b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – přípojka elektro – novostavba
Grúz
c) smlouva o zřízení VB – přípojka elektro - novostavba Sléha
d) smlouva o zřízení VB – kanalizace a ČOV Lichkov
e) smlouva o zřízení VB – přípojka kanál + vodovod – RD čp. 182
f) smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku (kompostéry)
g) smlouva – spolufinancování sociálního poradenství ve městě Králíky
h) rozpočtové opatření č. 1/2018 z 9. ledna 2018 – na vědomí
i) výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 – na vědomí
j) inventarizační zpráva za rok 2017 – na vědomí
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit další body a to bod č. 2k) výběr vhodného dodavatele –
bleskosvodu na čp. 186, bod č. 2l) výběr vhodného dodavatele – rekonstrukce střešní krytiny
na čp. 186, bod č. 2m) plán činnosti finančního výboru v roce 2018 (který se sešel dne
12. února 2018 v 7:30 hodin) a bod č. 2n) rozpočtová změna č. 2/2018 – ze dne
12. února 2018.
Ing. Pavel Kuneš se dotázal, zda na zasedání bude projednávána jeho žádost.
Předsedající uvedl, že o jeho žádosti ví, avšak dokumentace nebyla kompletní, z tohoto
důvodu nebyla zařazena do programu zasedání.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné 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.

5–0-0

1a) Kontrola plnění usnesení
Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne
11. prosince 2017, přijatá usnesení byla splněna. Zápis ze zasedání byl k nahlédnutí
v zasedací místnosti po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
1b) Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru (dále jen ,,FV“) přednesl pan Jaroslav Merta, předseda FV.
FV se sešel v pondělí dne 12. února 2018 v 7:30 hodin v kanceláři starosty. Předmětem
jednání bylo:
1. cenové nabídky na realizaci zakázky "Rekonstrukce střešní krytiny a zbudování
bleskosvodu na objektu hasičské zbrojnice Lichkov č.p. 186". Finanční výbor se seznámil
s doručenými nabídkami a doporučuje zhotovení zakázky - rekonstrukce střešní krytiny zadat
panu Davidu Muchovi, IČ: 86691392, Lichkov 126, a to z důvodu, že jím nabídnutá cena je

nejnižší a bylo doloženo, že zakázka bude realizována pod záštitou živnostníka Karla
Petruželky, IČ: 15004406, Dolní Boříkovice 150, tedy bude zabezpečeno její odborné
zhotovení i odpovídající záruka na dílo.
2. zakázku na zhotovení bleskosvodu doporučuje finanční výbor svěřit panu Františku
Matějíčkovi, IČ: 10642609, Palackého 467, Bludov, jenž jako jediný z oslovených subjektů
zaslal nabídku splňující zadání, tato cenově odpovídá předpokládaným nákladům dle
projektu a v minulosti byla bez závad realizována jiná zakázka obce Lichkov.
3. žádost státního podniku Lesy České republiky o odprodej části komunikace včetně mostu
ve vlastnictví Obce Lichkov - finanční- výbor se staví k odprodeji negativně a doporučuje
žadateli hledat jiné řešení, které by mu umožnilo vykonávat jeho hospodářskou činnost
s odpovídajícími ekonomickými náklady.
4. plán činnosti finančního výboru na rok 2018.
Kontrolovaná osoba: Základní škola a mateřská škola Lichkov
Datum kontroly:

04. 01. 2018

Výsledek kontroly: v rámci spotřeby materiálu byl z poskytnutých prostředků obce Lichkov
zakoupen mobilní telefon (1.795,- Kč), konferenční stolek (1.200,- Kč), kuchyňský kráječ
(1.650,- Kč), myčka nádobí (5.599,- Kč) a počítačová sestava (17.004,- Kč). Z poskytnutých
státních prostředků byla zakoupena chladnička (3.399,- Kč), 2 ks žíněnek (5.380,- Kč)
a 2 ks žebřin (6.380,- Kč). Z prostředků poskytnutých Pardubickým krajem bylo pořízeno 8 ks
zahradních setů (18.210,- Kč).
Kontrolní zjištění: Materiál byl kontrolovaným řádně ke dni pořízení zaúčtován, zaevidován
a vzat do užívání.
Kontrolovaný hospodaří s poskytnutými finančními prostředky na provoz v souladu
se schváleným rozpočtem, výdaje se jeví jako účelové a hospodárné
2a) Žádost o prodej ppč. 3160 (část), ppč. 280/4, ppč. 1264/6, ppč. 1263 a ppč. 1278/3
Dne 24. ledna 2018 byla na obec doručena písemná žádost od Lesy České republiky,
s.p., LS Lanškroun Dobrovského 56, Lanškroun 56301, o odkoupení části komunikace.
Konkrétně se jedná o následující pozemky p.č. 280/4 – ostatní plocha – výměra 267m2,
p.č. 1263 – ostatní plocha – výměra 83m2, p.č. 1278/3 – ostatní plocha – výměra 115m2,
p.č. 1264/6 – ostatní plocha – výměra 4m2, p.č. 3160 (část) – ostatní plocha – výměra 8654m2.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. února 2018.
Za Lesy ČR se zúčastnili vedoucí odboru správy majetku JUDr. Jindřich Hábr, lesní správce
Ing. Jana Trejtnarová a Ing. Aleš Prokopec.
Pan Hábr konstatoval, že tato část komunikace představuje důležitou spojnici mezi lesním
komplexem a přístupem na státní silnici. Prodejem výše zmiňovaných pozemků by došlo
k navýšení příjmu do obecního rozpočtu. Pan Hábr navrhuje v kupní smlouvě uvést a zřídit
věcné břemeno – služebnosti pro vlastníky pozemků, pro něž je tato cesta jedinou přístupovou
komunikací. Pro občany by se nic nezměnilo, jen by komunikace přešla z vlastnictví obce
Lichkov do vlastnictví státního podniku Lesy ČR. Dále by bylo nutné převést komunikaci
z místní na účelovou.
Pan Jaroslav Merta konstatoval, že zmiňovaná komunikace je spojnicí mezi horním a dolním
Lichkovem a obává se toho, že by mohlo dojít odkupem k rozdělení Lichkova. Dále
konstatoval, že převést místní komunikaci na účelovou není dobrý. Dále uvedl, že se teprve

v den zastupitelstva dopoledne dozvěděl pravý důvod žádosti a to, že hlavním důvodem je
nízká tonáž mostu ev.č. 11a – M1. Připadalo mu to jako zatajování.
Pan Hábr odpověděl, že nikdo nechce nic zatajovat, ale opravdu příčinou je nízká tonáž
mostu. Jako státní podnik nemůže investovat do nemovitostí, kterých není vlastníkem. Proto
jim připadá jako nejlepší řešení odkup pozemků.
Paní Trejtnarová taky uvedla, že nechtějí nic zastírat, ale že komunikace je pro ně opravdu
strategická. Díky předešlé kalamitě v lesním komplexu je nutné odtěžit velké množství dřevní
hmoty. Momentálně je možnost odtěžení pouze přes komunikaci v Těchoníně, což do
budoucna znamená značný problém. Proto je nutné rozdělit dopravu mezi obě obce. Třetí
možností byl Mladkov, avšak tam je také nízká tonáž mostu. Když plánovali rekonstrukci
komunikace v lesním komplexu, nepředpokládali tento problém a doufají, že se najde vhodné
řešení.
Paní Trejtnarová dále předložila zastupitelům zpracovanou mostní prohlídku, kterou nechali
zpracovat z důvodu probíhající rekonstrukce v lesním komplexu. Zastupitele překvapil značný
rozdíl mezi mostní prohlídkou obecního úřadu a Lesů ČR.
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 – prodej
pozemkových pracel 280/4 – ostatní plocha o výměře 267m2, p.č. 1263 – ostatní plocha
o výměře 83m2, p.č. 1278/3 – ostatní plocha o výměře 115m2, p.č. 1264/6 – ostatní plocha
o výměře 4m2, p.č. 3160 (část) – ostatní plocha o výměře 8.654m2, vše obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–5-0
Usnesení nebylo schváleno.
Po hlasování se zastupitelstvo obce Lichkov dohodlo se zástupci Lesy ČR státní podnik
na dalším postupu. Obě strany se na základě značně rozdílných posudků mostní konstrukce
mostu ev.č. 11a – M1 dohodly na zadání nového nezávislého znaleckého posudku.
Po vypracování nového posudku proběhne další jednání mezi zúčastněnými stranami, přičemž
se smluvní strany zavazují, že budou respektovat závěry nezávislého posudku. Znalecký
posudek bude uhrazen Lesy ČR s.p.
2b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – přípojka elektro – novostavba Grúz
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na přípojku elektro pro novostavbu
na ppč. 3021/6 obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, byla na obec doručena
dne 3. ledna 2018. Podmínkou pro vydání územního souhlasu je uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na stavbu přípojky - kabel NN (dále jen ,,zařízení distribuční soustavy,,) bude uložen
na pozemku č. 3021/2 obec a katastrální území Lichkov okr. Ústí nad Orlicí, který je
ve výlučném vlastnictví obce Lichkov.
Podklady byly zastupitelům zaslány dne 5. února 2018.
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 ,,Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016888/SOBS
VB/02‘‘, Lichkov p.č. 3021/6, p. Grúz – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy.
1
-

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2c) Smlouva o zřízení VB – přípojka elektro – novostavba Sléha
Návrh textu smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. byl
zastupitelům zaslán e-mailem dne 5. února 2018. Jedná se o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví Obce Lichkov a to p.p.č. 338/8 a 1266/2 obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Na uvedených pozemcích je vedena přípojka nízkého napětí
k p.p.č. 3386 pan Sléha.
Na věcné břemeno byl zpracován geometrický plán, který je přílohou smlouvy. Věcné
břemeno je zřízeno za úplatu ve výši 1.000,-Kč + DPH 21%.
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 ,,Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-2015770/VB/02, Lichkov p.č. 3386 – Sléha – k NN‘‘
na služebné pozemky p.č. 338/8 a p.č. 1266/2 vše obec a katastrální území Lichkov,
ve prospěch budoucí oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2d) Smlouva o zřízení VB – kanalizace a ČOV Lichkov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zaslala návrh smlouvy číslo
S 39 648/2009-PRÁV – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí.
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1367/10 a p.č. 1367/1 kde obec
Lichkov je jako oprávněná. Na uvedených pozemcích obec zřídila a provozuje tlakovou
kanalizaci, gravitační kanalizaci, přípojku NN, přípojku VN a to v rámci projektu ,,ČOV
a kanalizace Lichkov‘‘
Služebností inženýrských sítí se podle této smlouvy zřizuje za jednorázovou úhradu ve
výši 9.000,-Kč + 21% DPH. (Tato částka byla zaplacena zálohově ve výši 3.570,-Kč dne
20. 11. 2009, a 7.200,-Kč dne 12. 4. 2012)
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 ,,Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebností inženýrských sítí‘‘ číslo smlouvy: S 39 648/2009 – PRÁV – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2e) Smlouva o zřízení VB – přípojka kanál + vodovod – RD čp. 182
Návrh textu smlouvy o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí
ve prospěch manželů Foglových byl všem zastupitelům zaslán v pondělí 5. února 2018. Jedná
se o zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Obce Lichkov a to ppč. 869/1,
869/3, 1251/2, 3035/1 a 3060/6 vše obec a katastrální územní Lichkov. Na uvedených
pozemních jsou uloženy přípojky kanalizace a pitné vody pro rodinný dům čp. 182
v Lichkově.
Věcná břemena se zřizují za úplatu, a to jednorázově ve výši 2.000,-Kč + 21% DPH.
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 ,,Smlouvu o zřízení věcných
břemen služebnosti inženýrských sítí, stavba: Marie a Milan Foglovi, novostavba RD čp.
182 v Lichkově‘‘ na služebné pozemky p.p.č. 869/1, 869/3, 1251/2, 3035/1 a 3060/6 vše
obec a katastrální území Lichkov, ve prospěch Mgr. Marie Foglové a Bc. Milana Fogla,
bytem Lichkov čp. 182 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2f) Smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku (kompostéry)
Sdružení Obcí Orlicko předkládá návrh Smlouvy o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku. Předmětem smlouvy je poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku Sdružení z rozpočtu Obce na realizaci projektu –
předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko. Výše
příspěvku obce na daný projekt je 24.124,--Kč.
S částkou 24.124,--Kč je již ve schváleném rozpočtu počítáno, a peníze jsou na daném
paragrafu rozpočtovány.
Informace: V případě zájmu je možné se přihlásit na obci do seznamu o další
kompostéry, pro případné druhé kolo.
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 ,,Smlouvu o poskytnutí
mimořádného neinvestičního členského příspěvku‘‘ uzavřenou s Sdružení obcí Orlicko,
zastoupené předsedou Sdružení Petrem Fialou, se sídlem na adrese: Žamberk,
Masarykovo náměstí čp. 166, psč. 564 01 – pošta Žamberk, IČ: 70951993 a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2g) Smlouva – spolufinancování sociálního poradenství ve městě Králíky
Město Králíky připravilo aktualizaci smlouvy na spolupráci při financování občanské
poradny, poskytované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Smlouvu s Oblastní charitou uzavře
Město Králíky následně po schválení smlouvy o spolupráci s obcemi. Tuto smlouvu obec
schvalovala na rok 2017. Rozdíl od předchozí smlouvy spočívá v tom, že se nová smlouva
uzavírá na dobu neurčitou. Náklady budou na jednotlivé obce rozpočítávány stejným
způsobem jako v letech předešlých. Poměrnou částí, dle počtu obyvatel k 1. lednu daného
roku. Pro informaci v roce 2015 se platilo1.842,-Kč, v roce 2016 se platilo 1.843,-Kč a v roce
2017 se platilo 1.800,-Kč.
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 ,,Smlouvu o způsobu
spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství
ve městě Králíky‘‘ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2h) Rozpočtové opatření č. 1/2018 z 9 ledna 2018 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 9. ledna 2018 bylo zastupitelům zasláno emailem dne 7. února 2018. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své
kompetence. Položka 4111 – přijaté dotace na volby Prezidenta České republiky. Tato dotace
byla rozpočtována do výdajů na § 6118. Předsedající uvedl, že rozpočtové opatření se
neschvaluje, pouze bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady
uvést do usnesení.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit
se přítomným hostům.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 01/2018 ze dne
9. ledna 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
2i) Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017 – na vědomí
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v platném znění, za kalendářní rok 2017, byla zastupitelům zaslána e-

mailem dne 5. února 2018. Celkem bylo na Obecní úřad Lichkov podáno devět žádostí
o informace, na všechny bylo odpovězeno. Výroční zpráva bude zveřejněna na stránkách
obce.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit
se přítomným hostům
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za
kalendářní rok 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
2j) Inventarizační zpráva za rok 2017 – na vědomí
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen (schváleno Zastupitelstvem obce
Lichkov dne 13. listopadu 2017, usnesení č. 53/17). Inventarizační komise postupovaly
v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. a vnitřní normou číslo 1/2011 o inventarizaci.
Ze „Srovnávací tabulky účetní evidence a inventurních soupisů“ vyplývá, že nebyla
žádná zjištění typu schodků a manka. Rovněž inventarizační komise nezjistila ani žádné jiné
skutečnosti, které by měly vliv na průběh inventarizace. Neshledala žádné závady ve vedení
evidence majetku ani jiných pomocných evidencích. Inventarizační komise tedy prohlašuje,
že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Přílohou inventarizační zprávy je „Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních
soupisů“ a „Seznam inventurních soupisů“.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 7. února 2018. Inventarizační
zpráva se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto výhrady uvést
do zápisu.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit
se přítomným hostům.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí ,,Inventarizační zprávu za rok 2017‘‘ – dle
přílohy, bez výhrad.
2k) Výběr vhodného dodavatele – střecha a bleskosvod na čp. 186
Starosta obce, e-mailem dne 16. ledna 2018, vyzval k podání nabídek na zbudování
bleskosvodu na budově Lichkov čp. 186. Poptávány byly celkem čtyři subjekty a to: František
Matějíček, IČ: 10642609, se sídlem Palackého 467, 789 61 Bludov, dále Pavel Schauer, IČ:
41411242, se sídlem Krátká 551, 789 61 Bludov, dále Pavel Beran, IČ: 48986844, se sídlem
Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, dále ELEKTRO-SYCHRA, IČ: 15030938,
se sídlem Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Zadavatelem požadované práce: doprava, dodávka materiálu a montáž, výkopové
práce, elektroinstalace, revize - vše dle projektové dokumentace vypracované Vladimírem
Bezperátem, Letohrad, pod č. zakázky 50/17 z VII/2017, a dále likvidace veškerých odpadů,
DPH, záruční a pozáruční servis, záruka min. 20 let na použitý materiál, záruka min. 5 let
na provedené práce, předpokládaný termín zhotovení: ½ roku 2018 po rekonstrukci střešní
krytiny. Termín podání nabídek: do 12:00 hodin dne 2. února 2018 (pátek), později
doručené nabídky nebudou hodnoceny. Hodnotícím kritériem je nabídková cena při dodržení
zadávacích podmínek a projektové dokumentace. Nabídka bude obsahovat: nabídkovou
cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu s DPH.
Dne 17. ledna 2018 byla e-mailem doručena odpověď od, pana Ing. Šedaje (jednatel
společnosti ELEKTRO-SYCHRA), že se výběrového řízení nezúčastní s ohledem
na vzdálenost a malý rozsah poptávky. Tato odpověď byla zaevidována pod Č.j.:
OULi/65/2018-STAR. Dne 19. ledna 2018 byla pod Č.j.: OULi/75/2018-STAR zaevidovaná

cenová nabídka od subjektu František Matějíček, s celkovou nabídkovou cenou ve výši
33.700,--Kč vč. DPH (uvedený subjekt není plátce DPH), tato cena neobsahuje výkopové
práce. Další poptávané subjekty, nepodaly nabídku do stanoveného termínu.
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 dodavatele a zhotovitele akce:
,,Zřízení bleskosvodu na budově čp. 186 v Lichkově“, Františka Matějíčka IČ:
10642609, se sídlem Palackého 467, 789 61 Bludov s nabídkovou cenou ve výši 33.700,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
1
-

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2l) Výběr vhodného dodavatele – na rekonstrukci střešní krytiny na budově čp. 186
v Lichkově
Starosta obce, e-mailem dne 17. ledna 2018, vyzval k podání nabídek na rekonstrukci
střešní krytiny na budově čp. 186 v Lichkově. Poptáváno bylo celkem pět subjektů a to:
Richard Mareček, IČ: 68473087, se sídlem: Na Mokřinách 94, 561 69 Králíky, dále David
Mucha, IČ: 8691392, se sídlem: Lichkov čp. 126, 561 68 Lichkov, dále Jiří Liška, IČ:
11127937, se sídlem: Mlýnská 369, 561 64 Jablonné nad Orlicí, dále Zdeněk Moravec, IČ:
42227984, se sídlem: 5. Května 388, 561 69 Králíky, dále Zdeněk Krejsa, IČ: 70141240,
se sídlem: Sobkovice 5, 561 64 Sobkovice.
Žadatelem byly požadované práce: demontáž stávajících klempířských prvků,
střešní krytiny a hydroizolace, montáž nové hydroizolace, střešní krytiny a nových
klempířských prvků, likvidace veškerých odpadů, doprava, DPH, záruční a pozáruční servis,
záruka min. 20 let na použitý materiál, záruka min. 5 let na provedené práce, výměna
poškozeného dřevěného bednění střechy (bude účtováno jako vícepráce dle skutečného
stavu), použitý materiál výhradně dle nulového rozpočtu. Předpokládaný termín rekonstrukce
½ roku 2018. Termín k podání nabídek: do 12:00 hodin dne 2. února 2018 (pátek), později
doručené nabídky nebudou hodnoceny. Hodnotícím kritériem je nabídková cena při dodržení
zadaných podmínek. Nabídka bude obsahovat: nabídkovou cenu bez DPH, DPH a celkovou
cenu s DPH.
Dne 31. ledna 2018 byla pod Č.j.: OULi/112/2018-STAR zaevidovaná cenová nabídka
od subjektu David Mucha, IČ: 8691392, se sídlem: Lichkov čp. 126, 561 68 Lichkov,
s celkovou nabídkovou cenou 338.010,--Kč včetně DPH. Dne 2. února 2018 byla pod Č.j.:
OULi/128/2018-STAR zaevidovaná cenová nabídka od subjektu Jiří Liška, IČ: 11127937,
se sídlem: Mlýnský 369, 561 64 Jablonné nad Orlicí s celkovou nabídkovou cenou 384.562,Kč včetně DPH. Dne 2. února 2018 byla pod Č.j.: OULi/129/2018-STAR zaevidovaná cenová
nabídka od subjektu Richard Mareček, IČ: 68473087, se sídlem: Na Mokřinách 94, 561 69
Králíky s celkovou nabídkovou cenou 335.159,--Kč včetně DPH. Po kontrole, kterou provedl
finanční výbor, bylo zjištěno, nacenění jedné řady sněhových zábran. Po telefonické domluvě
s panem Marečkem byla na obec dne 12. února 2018 doručena opravená cenová nabídka,
která je ve výši 364.973,--Kč, tato doplněná nabídka byla zaevidována pod Č.j.:
OULi/145/2018-STAR.

Nejnižší nabídkovou cenu tedy předložil subjekt: David Mucha, IČ: 8691392,
se sídlem: Lichkov čp. 126, 561 68 Lichkov, s celkovou nabídkovou cenou 338.010,--Kč
včetně DPH.
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 dodavatele a zhotovitele akce:
,,Rekonstrukce střešní krytiny na budově čp. 186 v Lichkově“ subjekt David Mucha, IČ:
8691392, se sídlem: Lichkov čp126, 561 68 Lichkov s celkovou nabídkovou cenou
338.010,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

2m) Plán činnosti finančního výboru na rok 2018
Plán činnosti finančního výboru na rok 2018 byl zastupitelům zaslán e-mailem
12. února 2018 a počítá s kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky,
s kontrolou místních poplatků, kontrolou pokladny obce, s kontrolou veřejné finanční podpory
z rozpočtových prostředků obce, s kontrolou hospodaření s poskytnutými provozními
prostředky z rozpočtu obce v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Lichkov, spolupráce s přípravou a sestavením rozpočtu na rok 2019, inventarizace majetku
obce a s dalšími úkoly dle pověření zastupitelstva obce.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti finančního
výboru na rok 2018 - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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2n) Rozpočtová změna číslo 2/2018 ze dne 12. 2. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 12. února 2018 bylo zastupitelům předloženo
na zasedání zastupitelstva obce dne 12. února 2018. Rozpočtové opatření se týká Položky
4116 – přijaté dotace od Úřadu práce na zaměstnance na VPP. Tato dotace byla rozpočtována
do výdajů na § 3639.
Předsedající uvedl, že v případě schválení rozpočtového opatření bude toto rozpočtové
opatření 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. 2/2018
ze dne 12. 2. 2018 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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3) Informace obce
•

zaměstnanci na VPP – původní dohoda na dva zaměstnance skončila dne 31. ledna 2018,
na jedno místo je prodloužena, na druhé místo je ukončena, nyní pouze jeden
zaměstnanec na VPP, časem příslib další dohody – děkuji za aktivní přístup pracovišti
Úřadu práce v Králíkách

•

vozidlo Peugeot Boxer – v lednu skončila úvěrová smlouva, úvěr je řádně doplacen,
vozidlo je přepsáno na obec, nyní se řeší havarijní pojištění – děkuji panu Janu Faltusovi,
veliteli JSDH, za poptání pojišťoven

•

wariňák – generální oprava je v plném proudu, řešíme sami ve spolupráci s učilištěm
Králíky a firmou Agroservis Šulc, práce provádějí zaměstnanci

•

cesta k Mladkovu – byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci,
naceněno na Kč 960.000,--, spoluúčast obce ve výši 50 %, žádost je přijata a zpracována,
čeká se na rozhodnutí

•

kostel – prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu byla na Ministerstvo
zemědělství ČR podána žádost o dotaci na obnovu fasády kostela – naceněno na Kč
1.400.000,--, dotace max. ve výši Kč 700.000,--, žádost je přijata a zpracována (vstupní
schodiště a pískovcový sokl bude řešen v dalších kolech dotací jako II. etapa)

•

kostel – připravuje se podání žádosti v rámci ORP Králíky na dotaci z prostředků
Ministerstva kultury ČR na restaurování původního lustru – naceněno na Kč 69.350,--,
naše spoluúčast ve výši pouze 20 %, v současné době probíhá posouzení zpracovaného
restaurátorského záměru památkáři (v případě neposkytnutí dotace bude žádáno o dotaci
v rámci programu Malé památky Orlicka)

•

dne 10. března 2018 se na sále koná Setkání k MDŽ, zvou zahrádkáři, hasiči a obec, obec
je zde jako spolupořadatel

4) Diskuse
Alexandra Stejskalová pozvala na jarmark 23. – 24. března 2018. Jarmark se bude konat ve
stylu první Republiky.
Jaroslav Merta upozornil na stojící auto na komunikaci vedle parčíku u výjezdu na hlavní
komunikaci. Auto je s cizí poznávací značkou.
Josef Stejskal starší poukázal na vysoké stromy u silnice směrem od Miloslava Vlčka čp. 42
směrem na Mladkov podél trati, špatná viditelnost.

Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení,
kterou provedla paní Denisa Sejkorová.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 12. února 2018
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana
Jaroslava Mertu a pana Stanislava Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej
pozemkových pracel 280/4 – ostatní plocha o výměře 267m2, p.č. 1263 – ostatní plocha
o výměře 83m2, p.č. 1278/3 – ostatní plocha o výměře 115m2, p.č. 1264/6 – ostatní plocha
o výměře 4m2, p.č. 3160 (část) – ostatní plocha o výměře 8.654m2, vše obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
0–5-0
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016888/SOBS
VB/02‘‘, Lichkov p.č. 3021/6, p. Grúz – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-2015770/VB/02, Lichkov p.č. 3386 – Sléha – k NN‘‘
na služebné pozemky p.č. 338/8 a p.č. 1266/2 vše obec a katastrální území Lichkov,
ve prospěch budoucí oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebností inženýrských sítí‘‘ číslo smlouvy: S 39 648/2009 – PRÁV – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o zřízení věcných
břemen služebnosti inženýrských sítí, stavba: Marie a Milan Foglovi, novostavba RD čp.
182 v Lichkově‘‘ na služebné pozemky p.p.č. 869/1, 869/3, 1251/2, 3035/1 a 3060/6 vše
obec a katastrální území Lichkov, ve prospěch Mgr. Marie Foglové a Bc. Milana Fogla,
bytem Lichkov čp. 182 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
1
-

2
A
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A

4
A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o poskytnutí
mimořádného neinvestičního členského příspěvku‘‘ uzavřenou s Sdružení obcí Orlicko,
zastoupené předsedou Sdružení Petrem Fialou, se sídlem na adrese: Žamberk,
Masarykovo náměstí čp. 166, psč. 564 01 – pošta Žamberk, IČ: 70951993 a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy.
1
-

2
A

3
A

4
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0
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A

6
-

7
-

8
-

9
A

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Smlouvu o způsobu
spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství
ve městě Králíky‘‘ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
1
-
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A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 01/2018 ze dne
9. ledna 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za
kalendářní rok 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí ,,Inventarizační zprávu za rok 2017‘‘ – dle
přílohy, bez výhrad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele a zhotovitele akce:
,,Zřízení bleskosvodu na budově čp. 186 v Lichkově“, Františka Matějíčka IČ:
10642609, se sídlem Palackého 467, 789 61 Bludov s nabídkovou cenou ve výši 33.700,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
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-
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A
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A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele a zhotovitele akce:
,,Rekonstrukce střešní krytiny na budově čp. 186 v Lichkově“ subjekt David Mucha, IČ:
8691392, se sídlem: Lichkov čp126, 561 68 Lichkov s celkovou nabídkovou cenou
338.010,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
1
-

2
A

3
A

4
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0
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-

9
A

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti finančního
výboru na rok 2018- dle přílohy.
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-
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A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ,,Rozpočtové opatření č. 2/2018
ze dne 12. 2. 2018 – dle přílohy.
1
-

2
A

3
A
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A

5
A

6
-

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

5–0-0

Příští zasedání ZO se koná v pondělí dne 9. dubna 2018 v 18:00 hodin. Předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:58 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 16. února 2018
Poznámky pořídila:
Denisa Sejkorová

Ověřovatel zápisu:
Jaroslav Merta

Ověřovatel zápisu:
Stanislav Faltus

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Zapsal:
Stanislav Moravec

Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

