Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 11. června 2018, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

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

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 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. června 2018 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 šest členů zastupitelstva,
omluvil se pan Jan Faltus a pan Ing. Miloš Praus, oba z pracovních důvodů a pan Stanislav Faltus ze
zdravotních důvodů, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích,
usnášeníschopné.
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.
Pan Zdeněk Brůna konstatoval, že je opětovně navrhován za ověřovatele zápisu. Předsedající
uvedl, že se snaží, aby ověřování zápisu bylo početně rovnoměrně rozloženo mezi všechny
zastupitele.
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:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 4. června 2018, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva kontrolního výboru
c) zpráva finančního výboru
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2017 – na vědomí
b) účetní závěrka Obce Lichkov za rok 2017
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c) závěrečný účet Obce Lichkov za rok 2017
d) OZV č. 1/2018 – stanovení společného školského obvodu ZŠ
e) smlouva o bezúplatném převodu majetku – ppč. st. 398
f) smlouva o zřízení služebnosti – přípojka elektro pro RD
g) dohody o provedení práce – zastupitel/obec – 2x
h) smlouva o výkonu funkce pověřence pro GDPR
i) smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
j) dohoda o odborné pomoci – Městská knihovna Králíky
k) výměna zdroje tepla na sále OB – výběr zhotovitele
l) žádost o dotaci – Linka bezpečí, z.s.
m) žádost o dotaci – Radek Plhák
n) rozpočtové opatření č. 05/2018 z 6.6.2018
o) počet zastupitelů ZO Lichkov na volební období 2018-2022
p) plnění plánu obnovy financování VaK za rok 2017 – na vědomí
q) překročení hranice dluhu dle § 17 z.č. 23/2017 Sb. – na vědomí
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Žádné návrhy na změny a doplnění nebyly vzneseny, 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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Výsledek hlasování:
1a)
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Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. dubna 2018,
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.
1b)

Zpráva kontrolního výboru

Kontrolní výbor se sešel v pondělí dne 14. května 2018 v 16:45 hodin, v kanceláři starosty.
Vzhledem k tomu, že všichni členové kontrolního výboru se z jednání omluvili, zprávu kontrolního
výboru přednesl pan Stanislav Moravec, místostarosta obce.
Předmětem kontroly bylo vymáhání nedoplatků vůči Obci Lichkov a kontrola PHM a knihy
jízd. Výsledek kontroly: k 10. květnu 2018 je vůči Obci Lichkov v sumáři nedoplatků částka
v celkové výši Kč 139.251,-- (jedná se o předpis do konce roku 2018), po splatnosti je Kč 101.231,--.
Obci se daří nedoplatky snižovat. Při kontrole čerpání PHM a knihy jízd nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Předsedající navrhl usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru ze dne 14. května 2018 – bez výhrad.“
Pan Zdeněk Brůna vznesl k návrhu usnesení výhrady a uvedl, že by chtěl připomínku za roky
uplynulé, a to zda obec změnila nějakým způsobem čerpání PHM, instalací např. nějakého stojanu
apod., jak to bylo kritizováno před volbami před čtyřmi lety, nebo zda se to dělá tak, jak se to dělalo.
Předsedající uvedl, že pan Jan Faltus poptával možnost zakoupení čerpadla na naftu, bohužel
uvedený model měl krátkou hadici a její prodloužení nebylo možné. Jiná čerpadla a čerpací přívěsné
vozíky byly nepoměrně dražší.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že původně kritizované běží stále stejně dál.
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Předsedající uvedl, že čerpání PHM se nezměnilo, pouze byl schválen havarijní plán pro sklad
PHM.
Pan Zdeněk Brůna se dále dotázal, jaké knihy jízd byly kontrolovány.
Předsedající uvedl, že byla kontrolována kniha jízd vozidel Škoda Roomster, Peugeot Boxer a
zásahového vozidla Liaz.
Pan Zdeněk Brůna se dotázal, zda je vedena kniha jízd na traktor.
Předsedající uvedl, že kniha jízd by měla být vedena.
Pan Zdeněk Brůna se dotázal, zda traktor, když jezdí pro cizí, zda jezdí podle zákona.
Předsedající uvedl, že se traktor využívá ve stejné míře a ve stejném rozsahu jako v minulosti.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že to, co bylo v minulosti kritizováno, běží dál.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Zastupitelstvo obce se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na
vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14. května 2018 – s výhradami.
1c)

Zpráva finančního výboru

Finanční výbor se sešel ve středu dne 6. června 2018 v 17:00 hodin v kanceláři starosty.
Zprávu přednesl pan Jaroslav Merta, předseda finančního výboru. Projednávané body:
• návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 – finanční výbor nemá k návrhu opatření výhrady
• výběr zhotovitele výměny zdroje tepla na sále OB č.p. 189 – finanční výbor doporučuje nabídku
pana Stanislava Moravce, Lichkov 106
• smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava střechy a bleskosvodu
hasičské zbrojnice č.p. 186 - finanční výbor doporučuje dotaci čerpat a smlouvu uzavřít
• kontrola finanční hotovosti v pokladně – bez závad, hotovost souhlasí se stavem pokladního
deníku k datu 06.06.2018
• žádosti Linky Bezpečí a pana Radka Plháka o dotaci z rozpočtu obce Lichkov – bez
doporučujícího stanoviska
• přezkoumání hospodaření obce Lichkov za rok 2017 ze strany Finančního odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje – finanční výbor vyjadřuje poděkování paní účetní, panu starostovi a
místostarostovy, neboť přezkoumáním nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Přílohou zprávy byl návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 z 6. června 2018.
Předsedající navrhl usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu
finančního výboru ze dne 6. června 2018 – bez výhrad.“ V případě výhrad budou výhrady uvedeny
v zápisu.
Pan Zdeněk Brůna vznesl výhrady, a to že místostarosta obce a jeho soukromá firma stále
vyhrává výběrová řízení, myslí si, že to není v souladu se zákonem o obcích a se zákonem o
výběrovém řízení, samozřejmě to nebylo výběrové řízení, byl to asi průzkum trhu, je to dost
kritizováno, že by se neměl účastnit zastupitel a místostarosta výběrového řízení obce.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že na finančním výboru se toto projednávalo, dotazoval se, zda byla
dodržena mlčenlivost o nabídkách a zda výběr zhotovitele proběhl standardně, starostou byl ujištěn, že
pan Moravec neznal nabídky jiných firem, finanční výbor se s nabídkami seznámil a uznal, že nabídka
pana Moravce byla nejnižší a navíc je zde docela velký rozdíl v ceně oproti dalším nabídkám od
ostatních poptaných subjektů. Dále uvedl, že za sebe v tom nevidí problém.
Předsedající uvedl, že projektovou dokumentaci vyhotovil projektant, který zajistil i průzkum
trhu, následně na obec přišly cenové nabídky, které u sebe sám shromažďoval. Pan Moravec skutečně
neznal cenové nabídky ostatních poptaných subjektů. Ručí za to, že nikomu žádnou cenovou nabídku
neukázal.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že nemluví o ukazování nabídek, o tom nikdo nepochybuje, ale
mluví o tom, že místostarosta obce se účastní výběrových řízení obce.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
3

Zastupitelstvo obce se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na
vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. června 2018 – s výhradami.
2a)

Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2017 – na vědomí

Přezkoumání hospodaření Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2017, proběhlo dne 25. května
2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla zastupitelům zaslána e-mailem ve dnech
25. května 2018 a 5. června 2018. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha zprávy
obsahuje seznam všech dokumentů a materiálů, jež byly využity při přezkoumání.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
2b)

Účetní závěrka Obce Lichkov za rok 2017

Veškeré podklady k projednání účetní závěrky Obce Lichkov, za účetní období roku 2017,
byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 2018. Jednalo se o Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, dále Inventarizační zprávu, Plnění
rozpočtu, skutečnost – příjmy Kč 9.598.957,-- a výdaje Kč 10.074.653,--, Přílohy včetně Příloh ZŠ a
MŠ, Rozvaha Obec Lichkov a dále ZŠ a MŠ a Výkaz zisku a ztrát. Podklady pro účetní závěrku byly
projednány finančním výborem.
Předsedající uvedl, že vyšší výdaje, oproti příjmům, byly způsobeny zakoupením továrny za
Kč 1.600.000,--.
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 Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ:
00279161, za rok 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

Závěrečný účet Obce Lichkov za rok 2017

Podklady k projednání Závěrečného účtu Obce Lichkov za účetní období roku 2017, byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 2018, kdy se jedná o totožné podklady jako pro účetní
závěrku. Závěrečný účet popisuje plnění příjmů a výdajů za rok 2017, stavy na běžných účtech obce a
v pokladně, hospodaření příspěvkové organizace, údaje o hospodaření s majetkem obce, vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně a dále zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce. Podklady pro závěrečný účet byly projednány finančním
výborem.
Návrh závěrečného účtu obce, včetně příloh, je od 25. května 2018 vyvěšen na obou úředních
deskách obecního úřadu a dále na internetových stránkách obce 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 Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ:
00279161, za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

OZV č. 1/2018 – stanovení společného školského obvodu ZŠ

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 11. prosince 2017, přijalo usnesení č.
55/2017, kterým odsouhlasilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu. Pro Lichkov se
jedná o Základní školu Králíky, se sídlem na Moravské ulici. Dohoda byla současně schválena
Zastupitelstvem města Králíky a následně odsouhlasena i Pardubickým krajem. Nyní je na místě
přijmout obecně závaznou vyhlášku o stanovení části společného školského obvodu. Text vyhlášky
vychází z návrhu Města Králíky a předběžně byl odsouhlasen Odborem dozoru Ministerstva vnitra ČR
v Pardubicích. V případě schválení vyhlášky bude tato oficiálně zaslána Odboru dozoru MV ČR
v Pardubicích ke kontrole zákonnosti. Podobnou vyhlášku měla obec i v minulosti, kdy tato byla
v roce 2014 zrušena zrušovací vyhláškou. Zrušovací vyhlášky se již neruší, zůstávají v platnosti.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 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 Obecně závaznou vyhlášku obce
Lichkov č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - dle
přílohy.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o bezúplatném převodu majetku – ppč. st. 398

Obec Lichkov, v roce 2015, požádala Státní pozemkový úřad v Pardubicích o převod pozemku
parcelního č. st. 398, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jehož součástí je stavba
bez čp. a če. – autobusová zastávka na horním konci. Před tím však nechala zpracovat kompletní
dokumentaci k legalizaci stavby, tedy pasport stavby, ověření pasportu a geometrický plán na
zaměření stavby. Veškeré náklady nesla obec. SPÚ následně budovu nechal zapsat do katastru
nemovitostí a řešil se převod na obec. Po dlouhých jednáních se podařilo zajistit bezúplatný převod na
obec.
Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dle 5. června 2018, tedy kompletní
dokumentace jednání a žádostí od roku 2015 do současné doby. 10. dubna 2018 byl obci doručen
návrh textu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva,
pod čj. UZSVM/HUO/1973/2018-HUOM, kterou by se měla bezúplatně převést na Obec Lichkov
vlastnická práva k pozemkové parcele č. st. 398, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba bez čp. a če. – občanská vybavenost
– výše zmíněná autobusová zastávka. Výměra stavební parcely, podle katastru nemovitostí, je 13 m2.
Vlastnické právo je převáděno z důvodu veřejného zájmu, proto se nabývaná nemovitost nesmí po
dobu 10 let pronajmout či propachtovat a nesmí se používat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům. Navíc po dobu 10 let se musí na UZSVM podávat písemné zprávy o plnění stanovených
podmínek.
Návrh na vklad vlastnického práva a návrh na vklad věcného práva do katastru nemovitostí
podává převodce. Budovu zastávky v minulosti postavil a zafinancoval tehdejší MNV Lichkov, o
zastávku se starala a stará Obec Lichkov.
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 bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva“ pod čj: UZSVM/HUO/1973/2018HUOM, kterou se na Obec Lichkov, IČ: 00279161 převádí nemovitost – pozemková parcela č.
5

st. 398, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jejíž součástí je stavba občanské
vybavenosti – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)
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Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o zřízení služebnosti – přípojka elektro pro RD

Návrh textu smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. byl
zastupitelům zaslán e-mailem dne 5. června 2018. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích
ve vlastnictví Obce Lichkov a to na pozemkových parcelách č. 1245/1, 3021/2 a 3035/1, všechny obec
a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Na uvedených pozemcích je vedena přípojka
nízkého napětí k pozemkové parcele č. 3021/7 – novostavba paní Záleské.
Věcné břemeno je vytýčeno geometrickým plánem č. 474-1009/2017, ze dne 11. prosince
2017, který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno je zřizováno úplatně, za Kč 1.000,-- + 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-12-2015548/VB/2, Lichkov p.č.3021/7–Matoulková–kNN“ na služebné
pozemky parcelních č. 1245/1, 3021/2 a 3035/1, vše obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí, 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:
2g)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Dohody o provedení práce – zastupitel/obec – 2x

Novelou zákona o obcích vznikla obci nová povinnost, která se týká pracovních poměrů,
dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti, uzavřené se členy zastupitelstva obce na
činnosti, které nemají přímou souvislost s výkonem funkce zastupitele. Poměry a dohody uzavřené v
roce 2017 se uzavíraly za podmínek v té době účinné právní úpravy, dodatečný souhlas zastupitelstva
obce tedy nevyžadují. Zastupitelstvo vyslovuje svůj souhlas, dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o
obcích, se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, pokud se bude
uzavírat po 1. lednu 2018. Zde se to původně týkalo třech zastupitelů, starosty obce, který vykonával
funkci knihovníka – dohoda je nově sepsána s knihovnicí paní Lenkou Richtrovou, a to od 1. ledna
2018 a dále se jedná o dva členy JSDH obce Lichkov, pana Františka Faltuse a pana Jana Faltuse.
Dohody o provedení práce se uzavíraly vždy na kalendářní rok, nově se budou uzavírat na dobu
neurčitou, počínaje dnem 11. června 2018, aby se každý rok nemusely schvalovat dohody nové. Výše
odměny je vždy stanovena velitelem JSDH obce Lichkov, odsouhlasena starostou a vyplacena jednou
ročně.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 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 uzavření dohod o provedení práce u
dvou členů Zastupitelstva obce Lichkov ve volebním období 2014/2018, pana Františka Faltuse
a pana Jana Faltuse, pro práci v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Lichkov, a to na
6

dobu neurčitou, počínaje dnem 11. června 2018 a pověřuje starostu obce k uzavření dohod o
provedení práce.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2h)

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o výkonu funkce pověřence pro GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Obec a její příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Lichkov, musí
mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Obec Lichkov má jako pověřence přímo Sdružení obcí
Orlicko, což vychází ze schválených stanov sdružení a jak pro obec, tak i pro Základní školu a
mateřskou školu Lichkov, by měl být pověřenec sdílený a kontaktní osobou by měla být JUDr. Jana
Hlavsová. K tomuto je třeba uzavřít Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR – stejný text návrhu
smlouvy byl zaslán všem členským obcím sdružení.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 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 výkonu funkce pověřence
GDPR“ – sdílení pověřence pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola
Lichkov, IČ: 70188831 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2i)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

Obec Lichkov, písemnou žádostí ze dne 25. září 2017, požádala Pardubický kraj o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova na opravu střechy hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo
Pardubického kraje, na svém zasedání dne 17. dubna 2018, rozhodlo o přidělení neinvestiční dotace
ve výši Kč 120.000,-- z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava střechy a
bleskosvodu hasičské zbrojnice – Lichkov čp. 186“. Text smlouvy ev. č. OŽPZ/18/22677 byl
zastupitelům zaslán e-mailem dne 5. června 2018. Vyúčtování dotace musí být provedeno nejpozději
dne 31. prosince 2018. Práce na hasičárně byly zahájeny dne 19. května 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 poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/18/22677, kterou je Obci Lichkov, IČ:
00279161, poskytována neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve
výši Kč 120.000,--, na akci: „Oprava střechy a bleskosvodu hasičské zbrojnice – Lichkov čp.
186“ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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2j)

Dohoda o odborné pomoci – Městská knihovna Králíky

Městská knihovna v Králíkách, opět po roce, nabídla Obci Lichkov, resp. Obecní knihovně
Lichkov, odbornou pomoc v oblasti nákupu knih do výměnného fondu. Obdobná dohoda je
Zastupitelstvem obce Lichkov schvalována již od 2015, Součástí dohody je příspěvek ve výši á Kč 2,na občana obce, vše na rok 2018. Obecní knihovna v Lichkově má od listopadu 2015 ve výpůjčce
několik souborů VF3, které jsou financovány z těchto dohod. Knihovna má dále ve výpůjčce ročně
minimálně po dvou souborech VF5 (vždy po 60 titulech), které jsou nakupovány z finančních
prostředků Okresní knihovny v Ústí nad Orlicí. Knihovna samozřejmě spravuje i vlastní knižní fond.
Obec Lichkov měla k 1. lednu 2017 celkem 517 obyvatel, finanční příspěvek by tedy činil minimálně
Kč 1.034,--. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 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 „Dohodu o odborné pomoci“ Městské
knihovny Králíky Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.034,--, na rok
2018 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření dohody.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:
2k)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Výměna zdroje tepla na sále OB – výběr zhotovitele

Dne 28. března 2018 byla vypracována projektová dokumentace na výměnu zdroje tepla na
sále OB v Lichkově. Projektovou dokumentaci a položkový rozpočet zpracoval projektant, pan Josef
Vídeňský z Ústí nad Orlicí.
Projektant rovněž poptal celkem tři ekonomické subjekty k podání cenových nabídek, a to:
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 47452943, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí, ul. Tvardkova čp.
1191, psč. 562 01, Petr Nádvorník, IČ: 13560450, se sídlem na adrese Česká Třebová – Parník, ul.
Husova čp. 105, psč. 560 02 a Stanislav Moravec, IČ: 60147890, se sídlem na adrese Lichkov čp. 106,
psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov.
Dne 3. dubna 2018 byla obchodní společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., podána cenová
nabídka s nabídkovou cenou ve výši Kč 281.882,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi/278/2018, dne
9. dubna 2018 byla ekonomickým subjektem Petr Nádvorník, podána cenová nabídka s nabídkovou
cenou ve výši Kč 293.045,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi/287/2018 a dne 4. června 2018 byla
ekonomickým subjektem Stanislav Moravec, podána cenová nabídka s nabídkovou cenou ve výši Kč
241.704,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi/410/2018.
Jedná se o zakázku malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek a způsob výběru
zhotovitele byl proveden formou průzkumu trhu, v souladu se zákonem. Předsedající navrhl, aby byla
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která je ve výši Kč 241.704,-- s DPH a kterou podal
ekonomický subjekt Stanislav Moravec, IČ: 60147890, se sídlem na adrese Lichkov čp. 106, psč. 561
68 – výdejní místo Lichkov.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 2018 a projednány finančním
výborem dne 6. června 2018.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zhotovitele akce „Výměna zdroje tepla
na sále čp. 189 v Lichkově“, a to ekonomický subjekt Stanislav Moravec, IČ: 60147890, se
sídlem na adrese Lichkov čp. 106, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, s nabídkovou cenou ve
výši Kč 241.704,-- s DPH a pověřuje starostu obce, aby s výhercem výběrového řízení uzavřel
smlouvu o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2l)

4–1–1

Usnesení nebylo schváleno.

Žádost o dotaci – Linka bezpečí, z.s.

Dne 7. května 2018 byla obci doručena žádost zapsaného spolku Linka bezpečí, z.s., IČ:
61383198, se sídlem na adrese Praha – Bohnice, ul. Ústavní čp. 95,psč. 181 00 o poskytnutí dotace ve
výši Kč 5.000,-- na provoz Linky bezpečí, z.s. v roce 2018. Žádost obsahuje náležitosti vyžadované
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. V případě
neschválení žádosti by mělo zastupitelstvo obce své rozhodnutí odůvodnit, neboť vyrozumění žadatele
musí obsahovat odůvodnění. V případě, že ZO své rozhodnutí neodůvodní, bude jako odůvodnění
uvedeno: „Takto rozhodl orgán obce, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.“. Stejná žádost byla zastupitelstvem projednávána i v roce 2017.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 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 dotaci pro zapsaný spolek Linka
bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem na adrese Praha 8 – Bohnice, ul. Ústavní čp. 95, psč. 181
00, ve výši Kč 5.000,-- a pověřuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
1
N

2
N

3
N

4
N

5
-

6
A

7
-

8
-

9
Z

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

Výsledek hlasování:
2m)

1–4–1

Usnesení nebylo schváleno.

Žádost o dotaci – Radek Plhák, IČ: 61205532

Dne 21. května 2018 byla obci doručena žádost ekonomického subjektu Radek Plhák, IČ:
61205532, o poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,-- na dofinancování „školného“ pro soukromou
hudební školu, za žáka Ladislava Scholze, který navštěvuje soukromou hudební školu Radka Plháka a
současně je žákem zdejší Základní školy a mateřské školy Lichkov. Žádost obsahuje náležitosti
vyžadované zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Scholzovi nemají trvalé bydliště v katastru obce Lichkov.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 5. června 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 dotaci pro ekonomický subjekt Radek
Plhák, IČ: 61205532, se sídlem na adrese Dolní Čermná čp. 277, psč. 561 53, ve výši Kč 3.000,- a
pověřuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2n)

1–3–2

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh rozpočtového opatření č. 05/2018 z 6.6.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 05/2018 z 6. června 2018 byl zastupitelům zaslán e-mailem
dne 6. června 2018 a aktualizovaný předán v tištěné podobě na počátku zasedání. Předsedající
upozornil na navýšení příjmů o Kč 120.000,-- - dotace z POV a o zvýšení výdajů o Kč 40.000,-- lustr v kostele (zlacení) a na opravu čísla položky u základní školy.
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Předsedající dále popsal důvod navýšení výdajů u restaurovaného lustru, jedná se o výsledek
statigrafického rozboru barvy na litinové kostře lustru, kde bylo nalezeno zlato. Podmínkou památkářů
je zlacení plátkovým zlatem, což předběžně vychází na Kč 40.000,--, oproti původně naceněnému
nátěru měděnou barvou.
Pan Jaroslav Merta se dotázal na možnost zakonzervování současného stavu a uhrazení
doposud vynaložených nákladů.
Předsedající uvedl, že tyto náklady nemá vyčísleny, prozatím se nic neplatilo. Je možné
restaurování přerušit, zakonzervovat a nedodělaný lustr pověsit zpět na půdu kostela.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že je pro provedení kompletního restaurování lustru, tedy včetně
zlacení, jedná se o majetek obce, který bude k vidění v kostele.
Předsedající uvedl, že je rovněž pro dokončení lustru i se zlacením, proto navrhoval navýšení
výdajů na jeho restaurování. Bohužel nebylo možno čerpat dotaci z Ministerstva kultury ČR,
prostřednictvím ORP Králíky, kdy úředník na ministerstvu rozhodl, že lustr není nemovitou
památkou.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že i úředník na ministerstvu má svého nadřízeného.
Paní účetní podrobně popsala a vysvětlila všechny navržené změny – dle přílohy.
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. 05/2018 ze dne
6. června 2018“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2o)

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Počet zastupitelů ZO Lichkov na volební období 2018-2022

Zastupitelstvo obce, nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí, stanoví svým
usnesením počet volených členů zastupitelstva obce na další volební období 2018 - 2022, jak má na
mysli ustanovení § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Pokud zastupitelstvo obce tento počet ve výše uvedené lhůtě nestanoví, volí se
automaticky stávající počet členů zastupitelstva obce (počet zastupitelů zůstává stejný i na další
volební období) - dle ustanovení § 68 odst. 4 zákona o obcích. Pro stanovení počtu členů
zastupitelstva obce na další volební období je rozhodný počet obyvatel (nikoliv počet voličů) obce k 1.
lednu 2018 - dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o obcích. Do počtu obyvatel obce se započítávají i
všichni cizinci (nejen cizí občané členských států EU), a to bez ohledu na typ uděleného pobytu.
Předsedající navrhl, aby počet zastupitelů Zastupitelstva obce Lichkov, pro volební období
2018 - 2022, zůstal ve stejné výši, tedy 9 zastupitelů. Potom není třeba přijímat žádné usnesení a
zůstane v platnosti usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod Č.j. 30/14, ze dne 18. června 2014 ve
znění: „Stanovení počtu členů OZ – 9 členů.“
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
2p)

Plnění plánu financování obnovy VaK za rok 2017 – na vědomí

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod)
v majetku Obce Lichkov na období let 2015 až 2024, byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. dubna
2015, usnesením pod Č.j.: 30/15. V rámci plánované obnovy vodovodu se v roce 2017 vyčerpala
částka ve výši pouze Kč 96.510,--, oproti plánovaným Kč 379.330,-- a v rámci plánované obnovy
kanalizace a ČOV se v roce 2017 vyčerpala částka ve výši pouze Kč 83201,--, oproti plánovaným Kč
270.095,--.
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Do rezervního fondu vodovodu bylo za rok 2017 převedeno Kč 282.820,-- na obnovu
vodovodu a do rezervního fondu kanalizace Kč 186.894,-- na obnovu kanalizace a ČOV. Za tímto
účelem byl v minulosti zřízen účet č. 19-2406060379/0800. Aktuální zůstatek na tomto účtu činí Kč
968.618,--.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. června 2018.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Plnění Plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace v majetku Obce Lichkov za rok 2017“ – dle přílohy, bez výhrad.
2q)

Překročení hranice dluhu dle § 17 z.č. 23/2017 Sb. – na vědomí

Dne 21. února 2017 nabyl účinnosti zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, který v § 17 odst. 1) stanovil fiskální pravidlo pro hospodaření územně samosprávných
celků. Podle tohoto pravidla hospodaří ÚSC tak, aby výše jeho dluhu k rozvahovému dni nepřekročila
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. U ÚSC, které tuto hranici dluhu překračují a
zároveň v dalším roce nesníží své zadlužení o povinné minimum stanovené v § 17 odst. 2), rozhodne
Ministerstvo financí ČR v následujícím roce v souladu s § 6a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní, v aktuálním znění, o pozastavení převodu výnosu daní ve výši 5% rozdílu mezi
dosaženým dluhem a 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.
Obec Lichkov je ministerstvem financí sledována, neboť její poměr dluhu k poměru příjmů je
ve výši 81,33% a má obec za povinnost, do konce roku 2018 své zadlužení snížit minimálně o 5 %
z rozdílu, tedy minimálně o Kč 90.990,--, což obec bezpečně plní, ročně se dluh snižuje o více jak Kč
400.000,--. Zadlužení obce pochází z doby výstavby kanalizace a ČOV v obci. Závazek máme vůči
České spořitelně, a.s. a Státnímu fondu životního prostředí. Předsedající uvedl, že je rád, že se
v minulosti v obci vystavěla kanalizace a ČOV a tím se přispělo k výraznému zlepšení životního
prostředí, jak pro naše generace, tak pro generace příští.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. června 2018.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že vstoupil v platnost zákon o kontrole vypouštěných odpadů. Dále
uvedl, že někteří občané Dolních Boříkovic, Lipek, Heřmanic a části Králík se občanům obce Lichkov
a obce Mladkov smějí, že platí za stočné a sami splašky vypouští do řeky. Je na místě zvážit podání
trestní oznámení.
Předsedající uvedl, že trestní oznámení zde asi není na místě, že se nebude jednat o trestně
právní věc, ale že by měly konat kompetentní úřady z moci úřední.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že je třeba alespoň podat podnět příslušným úřadům, když tyto
z moci úřední nekonají.
Pan Josef Stejskal se dotázal, kolik nemovitostí není doposud napojeno na kanalizaci.
Předsedající uvedl, že přesné číslo bylo řečeno na dubnovém zasedání, ale jedná se asi o deset
nemovitostí, kde byla přípojka kanalizace vyprojektována a vlastníci se prozatím nenapojili.
Další návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Oznámení Krajského úřadu
Pardubického kraje o překročení hranice dluhu stanovené v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti, pod Č.j.: KrÚ 32961/2018 OF – dle přílohy, bez výhrad.

Informace obce
•
•

dne 25. května 2018 proběhl audit hospodaření Obce Lichkov – výsledky byly prezentovány
v rámci zasedání ZO
dne 29. května 2018 se konala správní rada DS Králický Sněžník, o.p.s. – v 03/2018 skončila
udržitelnost posledního projektu podpořeného dotací, DS hospodaří se ziskem – k 31.12.2017 cca
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kč 513.000,--, činnost je financována z krajských dotací a z turistických vizitek, uvažuje se o
změně na zapsaný spolek – tlačí hlavně Dolní Morava
dne 31. května 2018 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby – chodník před školou (GP na
zaměření celého chodníku v obci Kč 92.000,--, vynětí ze ZPF cca Kč 600,--) – pan Zdeněk Brůna
uvedl, že je přesvědčen, že se GP na chodník v minulosti zpracovával
Pardubický kraj byl požádán o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem na obec, bude nutná
aktualizace pasportu místních komunikací a chodník se zapíše jako komunikace IV. třídy
DN – škoda na chodníku cca Kč 42.000,-- - pojišťovna odmítla plnit
byly započaty práce na opravě střechy hasičárny, příprava pro bleskosvod, kopat budeme sami, po
revizi bleskosvodu bude řešena kolaudace, výhrady proti způsobu provádění prací na střeše byly
řešeny se zhotovitelem
oprava wariňáku je dokončena (nějaké drobnosti je třeba dodělat, ale jinak je funkční) –
předpoklad provedení výkopových prací pro bleskosvod u hasičárny – pan Jaroslav Merta se
dotázal, kolik doposud oprava stála, paní účetní uvedla, že cca 220.000,--, přesná částka je v
účetnictví
havárie elektroinstalace v prodejně potravin v hasičárně – rekonstrukce započne 2. července 2018,
a to včetně zateplení stropu – problémem do budoucna je vytápění prodejny (akumulační kamna,
klimatizace, …)
závady na elektroinstalaci v kostele – bude řešeno
o prázdninách bude realizována poslední etapa opravy podlah v II. NP v ZŠ Lichkov včetně
výměny francouzského okna v I. NP v MŠ Lichkov
most u kravína – na základě intervence Lesů ČR bude zpracovatelem Kohoutkem přepracován
mostní list se zohledněním statických výpočtů Ing. Hofmana (předpoklad částečného zvýšení
tonáže – nové dopravní značení, nová vyjádření Policie ČR a MěÚ Králíky) – lesy požádaly SPÚ
o převod části cesty – obec požádala také – pan Zdeněk Brůna uvedl, že v minulosti byla záležitost
lesů řešena věcným břemenem, předsedající uvedl, že lesy neakceptovaly požadavek na
prodloužení dohody
lesní cesta Bunkrovka – stavba je před dokončením, byl opraven poškozený asfalt u patek mostu a
bude proveden nástřik poškozených částí – emulze + zásyp + opravení a zhutnění krajnic
cesta k Mladkovu – proběhne oprava výtluku pod E15 – opravu provede stavební firma realizující
stavbu GSM převaděče pod ČOV Lichkov s pomocí SUS Žamberk
dotace na opravu cesty k Mladkovu – žádost byla sice schválena, ale byla přesunuta do zásobníku
projektů, kde jsme na 215. místě – bude žádáno opětovně na rok 2019, vše potřebné máme
je v plánu vzpomínková akce v kostele – 11. srpna 2018 – 130 let od zahájení prací na stavbě
kostela
dotace na opravu fasády kostela – předběžně posouzeno a doporučeno ke schválení – předpoklad
realizace v 2019, letos bude podána žádost na opravu pískovcových prvků kostela – II. fáze
opravy kostela – posuzování a schvalování žádosti v 2019, realizace v 2020
prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko žádáme o dotaci na pořízení strategických dokumentů obce
a pasportů inženýrských sítí, hřbitova, sportovišť a dalších a na pořízení elektronické úřední desky
– objem pro obec cca Kč 1.000.000,--, spoluúčast obce pouze 5% (nebude-li dotace, nebude
realizováno)
je provedena kalkulace odpadů na rok 2019 (náklady z roku 2017) – cena á Kč 500,-- na
poplatníka a rok – v září bude předložen do ZO návrh vyhlášky (nyní předběžné posouzení
odborem dozoru ministerstva vnitra)
31.7.2018 končí dohoda s ÚP na VPP – byla podána žádost o prodloužení do 31.1.2019
nedoplatky vůči obci k 11. červnu 2018 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 62.301,- (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 580,-- (původně Kč 2.580,--), vodné a
stočné za 3/3 2016 Kč 3.684,-- (původně Kč 6.194,--), vodné a stočné za 1/3 2017 Kč 3.240,-12

•

•
•
•

(původně Kč 6.180,--), vodné a stočné za 2/3 2017 Kč 3.342,-- (původně Kč 9.442,--), vodné a
stočné za 3/3 2017 Kč 3.048,--, vodné a stočné za 1/3 2018 Kč 51.750,--, vystavené faktury a
nájmy Kč 0,--, odpady Kč 17.305,-- (z toho je 19 chalupářů, Kč 9.769,-- je vymáháno
v insolventním řízení a Kč 1.736,-- je vymáháno v rámci splátkového kalendáře), většina
nedoplatků na vodném, stočném a na odpadech je vymáhána, poslední V+S je 10 dnů po
splatnosti, půjdou upomínky
plnění rozpočtu k 30. květnu 2018: příjmy schválené Kč 8.415.420,--; upravené Kč 8.727.642,-;
skutečnost Kč 4.518.529,-- - příjmy na 51,77 %; výdaje schválené Kč 7.904.420,-- ; upravené Kč
8.239.948,-- ; skutečnost Kč 4.126.270,-- – výdaje na 50,09 % - finka je vyvěšena na webu –
předsedající uvedl, že do příjmů i výdajů se promítlo převedení prostředků mezi účty na obnovu
VaK
dne 26. června 2018 se v obci Šedivec bude konat Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, společně
se Setkáním starostů v rámci Centra společných služeb
GDPR – účinné od 25. května 2018, pověřencem pro obec je Sdružení obcí Orlicko, pověřencem
pro školu je JUDr. Jana Hlavsová – trojstranná smlouva o sdílení pověřence
starosta dovolená od 2. do 20. července 2018, zastupuje Stanislav Moravec, místostarosta obce,
tel. 777 195 064 – půjde informační SMS.
Diskuse

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

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. června 2018:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Františka Faltuse.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
-

8
-

9
A

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 20/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.
května 2018 – s výhradami.
Č.j.: 21/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6.
června 2018 – s výhradami.
Č.j.: 22/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
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Č.j.: 23/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ: 00279161,
za rok 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 24/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ: 00279161,
za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 25/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 26/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva“ pod čj: UZSVM/HUO/1973/2018HUOM, kterou se na Obec Lichkov, IČ: 00279161 převádí nemovitost – pozemková parcela č.
st. 398, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jejíž součástí je stavba občanské
vybavenosti – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 27/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2015548/VB/2, Lichkov p.č.3021/7–Matoulková–kNN“ na služebné
pozemky parcelních č. 1245/1, 3021/2 a 3035/1, vše obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí, ve prospěch budoucí oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 28/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření dohod o provedení práce u dvou
členů Zastupitelstva obce Lichkov ve volebním období 2014/2018, pana Františka Faltuse a
pana Jana Faltuse, pro práci v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Lichkov, a to na dobu
neurčitou, počínaje dnem 11. června 2018 a pověřuje starostu obce k uzavření dohod o
provedení práce.
1
A

2
A

3
Z

4
A

5
14

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 29/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o výkonu funkce pověřence
GDPR“ – sdílení pověřence pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola
Lichkov, IČ: 70188831 a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 30/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/18/22677, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161,
poskytována neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč
120.000,--, na akci: „Oprava střechy a bleskosvodu hasičské zbrojnice – Lichkov čp. 186“ – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 31/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o odborné pomoci“ Městské
knihovny Králíky Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.034,--, na rok
2018 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření dohody.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
A

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zhotovitele akce „Výměna zdroje tepla na sále čp. 189
v Lichkově“, a to ekonomický subjekt Stanislav Moravec, IČ: 60147890, se sídlem na adrese
Lichkov čp. 106, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, s nabídkovou cenou ve výši Kč 241.704,-s DPH a pověřuje starostu obce, aby s výhercem výběrového řízení uzavřel smlouvu o dílo.
1
A

2
Z

3
A

4
A

5
-

6
N

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

4–1–1

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci pro zapsaný spolek Linka bezpečí, z.s., IČ:
61383198, se sídlem na adrese Praha 8 – Bohnice, ul. Ústavní čp. 95, psč. 181 00, ve výši Kč
5.000,-- a pověřuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
1
N

2
N

3
N

4
N

5
-

6
A

7
-

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

Výsledek hlasování:

1–4–1

Usnesení nebylo schváleno.

15

8
-

9
Z

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dotaci pro ekonomický subjekt Radek Plhák, IČ:
61205532, se sídlem na adrese Dolní Čermná čp. 277, psč. 561 53, ve výši Kč 3.000,- a pověřuje
starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
1
N

2
Z

3
N

4
N

5
-

6
A

7
-

8
-

9
Z

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

Výsledek hlasování:

1–3–2

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 32/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 05/2018 ze dne 6.
června 2018“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
Z

7
-

8
-

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov projednalo počet zastupitelů Zastupitelstva obce Lichkov, pro volební
období 2018 – 2022 a nenavrhlo změnu, proto zůstává v platnosti usnesení Zastupitelstva obce
Lichkov pod Č.j. 30/14, ze dne 18. června 2014 ve znění: „Stanovení počtu členů OZ – 9 členů.“
Č.j.: 33/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Plnění Plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace v majetku Obce Lichkov za rok 2017“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 34/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Oznámení Krajského úřadu
Pardubického kraje o překročení hranice dluhu stanovené v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti, pod Č.j.: KrÚ 32961/2018 OF – dle přílohy, bez výhrad.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Lichkov se koná v pondělí, dne 10. září 2018 v 18:00
hodin. Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu. Zasedání zastupitelstva ukončeno v 20:04
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. června 2018.
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

