Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 26. září 2018, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Jan
Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Stanislav Faltus (5), Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
7x (2x příchod v 19:05 hodin)

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 19. září 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 sedm členů
zastupitelstva, omluvil se pan Zdeněk Brůna – hospitalizace ve zdravotnickém zařízení a pan Stanislav
Faltus – lázně, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích,
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Jaroslava Mertu a pana Jana Faltuse. Poznámky
k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizoval pan Stanislav Moravec.
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 Jana Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 19. září 2018, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce:
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru
c) zpráva kontrolního výboru
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) vyhlášení výběrového řízení na opravu fasády kostela
b) aktualizace harmonogramu obce k Programu obnovy venkova
c) záměr obce – prodej ppč. 869/3
d) záměr obce – prodej části ppč. 733/1
e) záměr obce – prodej ppč. 399/2
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f) bezúplatný převod ppč. 1278/2 a 272/5 na obec
g) darovací smlouva č. S/OM/3014/18/MS – chodníky u silnice na obec
h) nákup ppč. 1367/26 od Českých drah, a.s.
i) pronájem klubovny se zázemím v budově hasičské zbrojnice
j) pronájem pozemků ppč. 108/1 a 108/5
k) pronájem pozemků ppč. 224/3 a 733/1 – východní část
l) spolufinancování provozu sociálně terapeutické dílny v Králíkách
m) doplacení půjčky od SFŽP ve výši Kč 640.104,-n) dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD z 24.6.2010 – ČS, a.s.
o) smlouva o zřízení VB č. E618-S-2510/2018/Šíp – SŽDC, s.o.
p) rozpočtové opatření č. 06/2018 z 25.7.2018 – na vědomí
q) rozpočtové opatření č. 07/2018 z 13.8.2018 – na vědomí
r) návrh rozpočtového opatření č. 08/2018 z 10.9.2018
s) dofinancování mzdy jednoho vyučujícího v Základní škole a mateřské škole Lichkov
t) rezignace na funkci ve školské radě – na vědomí
u) smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající uvedl, že pan Ing. Miloš Praus, dne 20. září 2018, zaslal návrh usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program zasedání v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f), 2g), 2h),
2p), 2q), 2r), 2s), 2t) a 2u) a 3), 4) a 5)“.
Předsedající vznesl protinávrh usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje
navržený program zasedání ZO“.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že ze strany pana Ing. Prause je to malicherné, že zastupitelé zde
jsou pro občany. Dále uvedl, že přečte projednávané body na posledním zasedání ZO 2010-2014, na
kterém nebyl jako zastupitel: byl projednáván 4x záměr prodeje pozemku, dva prodeje pozemků,
pachtovní smlouva, dva záměry pronájmu pozemků, příspěvek na charitu v Králíkách, příspěvek do
fondu výměny knih a nákup hasičského vozidla – to bylo jediné zmíněné na minulém zasedání. Chápe
proč toto starosta minule vypíchl, že to byla nejzásadnější projednávaná věc. Dále se projednával
pronájem pohostinství, rozpočtové změny. Tehdy, tak jak byl program předložen, byl projednán
kompletně a nikdo nedělal žádné obstrukce. Chápe to, že zde byl podán protinávrh a aby se alespoň
něco projednalo, tak pro zkrácený návrh programu zasedání zvedne ruku. Návrh nechápe, jsme zde
pro lidi, jsou navrhovány běžné záležitosti, není navrženo k projednání nic tak zásadního, jako byl
třeba v minulosti prodej fabriky. Jeho manželka to sleduje, již situaci prezentoval některým lidem a je
to stejné, jako když někdo v práci podá výpověď a ve výpovědní lhůtě má pro zaměstnavatele
pracovat, ale on se rozhodne a již pracovat nebude. Takto jeho manželka přirovnala současnou situaci
v zastupitelstvu, což je malicherné.
Předsedající zastupitelům předestřel fotokopie zápisů z posledních zasedání ZO před volbami,
od roku 1998 do roku 2014 včetně.
Pan Stanislav Moravec uvedl, že se mu nelíbí vyřazení bodu záměru prodeje části pozemku č.
733/1, o tomto se dělalo od června 2018, víme jak to na úřadech chodí, proto nevidí důvod, proč by se
mělo v tomto případě někomu bránit a toto neprojednat. Záměr obce je ke schválení, žádost o prodej
je za účelem výstavby rodinného domu, pozemek je k tomuto účelu určen, proto nevidí žádný důvod,
proč by se o tomto bodu nemělo jednat. Nelíbí se mu tyto obstrukce a pana Ing. Prause vyzval
k vyjádření, proč tento bod nechce projednat.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že pokud tedy byly takto vážné důvody, mohlo se zastupitelstvo
sejít již v srpnu, to se mohlo klidně projednat a v září se to mohlo klidně vyřešit. Žádost byla podána
již v červenci, klidně mohlo být zastupitelstvo v srpnu. Starosta nemusel řešit tříměsíční lhůty a mohl
to klidně svolat. Připadá mu to na poslední zasedání … , že se to všechno nachrlí, proč se to tedy
neprojednávalo v srpnu.
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Paní Alexandra Stejskalová uvedla, že se jedná o běžné věci k projednání, že budoucímu
chodu obce to nemůže nijak vadit.
Pan Ing. Miloš Praus dále uvedl, že se mu nelíbí, že tři a půl roku se všechny záměry řeší přes
zastupitelstvo a na posledním to řeší starosta sám, samozřejmě zákon mu to umožňuje. Proč se to
neřešilo na zastupitelstvech? Tohle je jeho výhrada. Když to bylo tak důležité, mohlo se sejít
zastupitelstvo a mohlo se to řešit.
Předsedají uvedl, že si dovolí jej malinko opravit, a to v tom smyslu, že ne všechny záměry,
ale pouze záměry o pronájmu může starosta řešit ve své kompetenci.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že ano, ale bylo zde řečeno, že se vše bude řešit transparentně a
najednou se to vyhlásí na nástěnku, to se mu nelíbí. Zastupitelé s tím můžou nesouhlasit, on dal návrh
a pokud s tím někdo nesouhlasí, může to zabalit a jít.
Předsedající dále popsal situaci kolem bodu č. 2a) – výběrové řízené na opravu fasády kostela
a skutečnou situaci v Králíkách, nejsou lidi, není materiál, záměr byl ten, abychom měli více času na
případná další kola výběrového řízení, když se nikdo nepřihlásí – jedná se o opravu kulturní památky
a zhotovitel musí mít oprávnění od Ministerstva kultury k práci na památkách. Zablokování záměrů
prodeje pozemku nechápe, jedná se o projednání záměrů, ne prodejů, hypotéky se budou zdražovat.
Neví proč by se neměly projednat pronájmy pozemků, nechápe, proč by se neměl projednat bod ke
spolufinancování sociálně-terapeutických dílen, nechápe proč by se nemohl projednat doplacení
půjčky od SFŽP, zda by to prošlo, je již věc druhá. Netuší, co koho vede k tomu, aby se tyto věci
neprojednaly, peníze na to jsou. Pokud se jedná o dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru od České
spořitelny, toto je jednoznačně v zájmu obce, neboť na základě tohoto dodatku obec může provádět
investiční akce bez souhlasu spořitelny. Nyní to funguje tak, že každý nákup, již od jedné koruny,
musí odsouhlasit spořitelna. Neví a vůbec nechápe, proč se toto nemá projednávat. Opětovně
zastupitelům předestřel fotokopie zápisů z posledních zasedání ZO před volbami, od roku 1998 do
roku 2014 včetně a zastupitele vyzval, ale se koukli, jak to bylo přes čtyřmi, osmi, dvanácti lety.
Žádné návrhy na změny a doplnění nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům a uvedl, že nejprve bude hlasováno o
protinávrhu.
Protinávrh usnesení předsedajícího: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program
zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení Ing. Miloše Prause: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program zasedání v
rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s), 2t) a 2u) a 3), 4) a 5).
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1a)
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Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. června
2018 a ze dne 10. a 19. září 2018, přijatá usnesení byla splněna.
Předsedající vznesl výhrady proti zápisu ze dne 11. června 2018 - jedná se o přijatá usnesení
Č.j.: 20/18 – Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.
května 2018 – s výhradami a Č.j.: 21/18 – Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu
finančního výboru ze dne 6. června 2018 – s výhradami. Domnívá se, že výhrady, vznesené panem
Zdeňkem Brůnou, nemají žádnou souvislost s přednesenými zprávami kontrolního a finančního
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výboru a proto zastupitelstvu navrhl, aby o těchto bodech znovu jednalo a hlasovalo a navrhli usnesení
ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 20/18, ze dne 11. června 2018
a současně bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14. května 2018 – bez výhrad“ a
usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 21/18, ze dne 11.
června 2018 a současně bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. června 2018 – bez
výhrad“.
Pan Ing. Miloš Praus se dotázal na znění obou zápisů. Zápisy kontrolního a finančního výboru
byly předsedajícím přečteny. Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že vznesené výhrady skutečně nemají
souvislost se zprávami.
Další výhrady proti obsahu zápisu nebyly vzneseny. Zápis ze zasedání byl k nahlédnutí
v zasedací místnosti po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
Jiné návrhy usnesení nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 20/18, ze dne 11.
června 2018 a současně bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14. května 2018 – bez
výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 21/18, ze dne 11.
června 2018 a současně bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 11. června 2018 – bez
výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Předsedající dále uvedl, že k zápisu z červnového zasedání zastupitelstva má poznámku, která
se týká veřejných zakázek, konkrétně zakázek, kterých se účastní místostarosta obce, pan Stanislav
Moravec. Paní JUDr. Jana Hlavsová z Centra společných služeb v rámci Sdružení obcí Orlicko byla
dne 13. června 2018 oslovena s písemným dotazem ve znění: „Dotaz ohledně zakázek malého
rozsahu. Vážená paní Hlavsová, chtěl bych se zeptat ohledně zakázek malého rozsahu. Jsem
místostarosta Obce Lichkov a pracuji ve sdružení s kolegou v oblasti vodoinstalatérství a topenářství.
Obecní úřad se rozhodl k výměně zdroje tepla na sále OB. Pověřili jsme vypracováním projektu pana
Josefa Vídeňského z Ústí nad Orlicí a následné poptávky ekonomických subjektů na zhotovení díla.
Moje firma rovněž zhotovila nabídku. Chci se zeptat, jestli jako místostarosta se nesmím účastnit
těchto poptávek, dále moje firma nesmí vykonávat práce ve škole, na obecním úřadě např. výměna
elektrického ohřívače, oprava vody, oprava topení (o prázdninách mám dělat drobné instalatérské
práce ve škole.) Mám tyto akce zrušit? Dotaz zasílám na podnět pana Zdeňka Brůny vznesený na
zasedání Zastupitelstva obce Lichkov dne 11.6.2018. V příloze zasílám zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Lichkov s vyznačenými pasážemi. Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem a
přáním pěkného dne Stanislav Moravec, tel: 777 195 064“.
Paní JUDr. Jana Hlavsová dotaz předala panu Ing. Josefu Francovi, který se dne 14. června
2018 k dotazu vyjádřil: „Dobrý den pane místostarosto, obdržel jsem váš dotaz ohledně postupu obce
ve veřejné zakázce malého rozsahu a možnou účast vaší firmy v obecních zakázkách. Postup výběru
dodavatele v předmětné zakázce, popsaný v přiloženém zápise z jednání zastupitelstva obce Lichkov,
je úplně v pořádku a je zcela legitimní. Jako místostarosta se můžete účastnit veřejných zakázek
vypisovaných obcí, pouze nesmíte o těchto zakázkách rozhodovat. To znamená, že při hlasováních a
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podobně byste se měl zdržet hlasování, jelikož v takovém případě jste ve střetu zájmu. V předmětném
hlasování tomu tak bylo, proto zde nevidím žádný problém. Naopak kdyby vám bylo zakázáno se
účastnit těchto zakázek z vaší pozice místostarosty obce, jednalo by se patrně o diskriminaci vaší
osoby a zde by mohlo jít o porušení základních principů zákona o zadávaní veřejných zakázek.
S pozdravem Ing. Josef Franc, CSS - specialista na veřejné zakázky“.
Předsedající uvedl, že u obecních zakázek žádné problémy nemá, naopak se domnívá, že
výhrady vznesené panem Zdeňkem Brůnou poškozují obec jako takovou, když se nezakládají na
pravdě. Domnívá se, že se jedná o osobní věci, které si pan Brůna řeší přes zastupitelstvo, více se
k tomuto vyjadřovat nebude, ať si každý udělá obrázek sám.
K dalším výhradám pana Zdeňka Brůny uvedl, že tankování PHM nebylo kritizováno, pouze
kontrolní výbor doporučoval pořídit čerpací stanici. Zápis o provedené kontrole je uložen na obci,
čerpací stanice byla koupena. Pokud se týká výhrady k jezdění pro cizí, tak nikde nenašel žádnou
zmínku o kritice, prošel zápisy ze ZO a zprávy kontrolního a finančního výboru. Neví co kdy a kde
bylo kritizováno, tedy se k tomuto nemůže vyjádřit. Dále uvedl, že věc konzultoval na živnostenském
odboru, kde bylo řečeno, že každá opakující se akce je již podnikáním a živnost by měla být. Na
druhou stranu podnikání se provozuje za účelem vytvoření zisku, což v případě několika cest obecním
traktorem pro občany není, občané hradí pouze náklady na naftu. Dle doporučení živnostenského
odboru má zastupitelstvo přijmout usnesení, že práce traktorem pro občany není výdělečná, nebo si
sjednat živnostenské oprávnění.
K dalším poznámkám pana Brůny uvedl, že pozemek p. č. 1278/2, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, skutečně není veden v pasportu místních komunikací, pasport byl
zastupitelům zaslán v souvislosti s bezúplatným převodem tohoto pozemku na obec. Nemá s tím
žádný problém, pasport místních komunikací se zaktualizuje a pozemek tam bude doplněn. Naopak
má problém s tím, že tento pozemek byl historicky majetkem MNV Lichkov, ale že o tento Obec
Lichkov do roku 2013 nepožádala, tedy připadl státu. Mohli jsme si ušetřit hodně jednání, papírování
a času.
Pokud se týká v minulosti vypracovaného GP na chodníky, toto bylo telefonicky konzultováno
s Ing. Michaličkou, který uvedl, že je možné, že se GP dělal, ale pouze na skutečné zaměření stavby,
neboť tento GP se nikde neeviduje. V našem případě bylo třeba vyhotovit GP na dělení pozemků,
tento v minulosti vyhotoven nebyl, neboť v případě dělení pozemků je GP, po odsouhlasení katastrem
nemovitostí, zanesen do databáze katastru. Náhled k tomuto má pouze katastr a geodeti. V KN nic
zaneseno nebylo.
1b)

Zpráva finančního výboru

Finanční výbor se sešel v pondělí dne 3. září 2018 v 16:30 hodin v kanceláři starosty. Zprávu
přednesl pan Jaroslav Merta, předseda finančního výboru.
Projednáno bylo:
1. Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na opravu fasády kostela a aktualizace
harmonogramu obce v Programu obnovy venkova
2. Záměr prodeje ppč. 869/33, 399/2 a části ppč. 733/1
3. Bezúplatný převod ppč. 1278/2 a 272/5 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na
obec
4. Darovací smlouva mezi Pardubickým krajem a obcí na chodníky u silnice
5. Nákup ppč. 1367/26 od Českých drah a.s.
6. Pronájem klubovny v budově hasičské zbrojnice a pronájem pozemků ppč. 108/1, ppč. 108/5, ppč.
224/3 a ppč. 733/1
7. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociálně
terapeutické dílny ve městě Králíky
8. Doplacení půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Kanalizace a ČOV Lichkov“
9. Dodatek ke smlouvě o úvěru uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. v souvislosti s projektem
„Kanalizace a ČOV Lichkov“
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10. Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční a dopravní cesty na ppč. 18/1
11. Rozpočtové opatření č. 06/2018 a č. 07/2018
Finanční výbor nevydal žádná stanoviska a ani doporučení.
Usnesení se neschvaluje, pouze se 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 i
přítomným hostům.
Zastupitelstvo se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí
zprávu finančního výboru ze dne 3. září 2018 – bez výhrad.
1c)

Zpráva kontrolního výboru

Předsedající uvedl, že bohužel nemá informace o tom, kdy a kde se sešel kontrolní výbor a
předal slovo panu Janu Faltusovi, předsedovi kontrolního výboru, aby přednesl zprávu kontrolního
výboru.
Předmětem kontroly byla čistota v katastru obce a kontrolní výbor se sešel v terénu. Kontrolní
výbor doporučuje častější vyvážení kontejnerů, často se odpad pokládá mimo kontejnery, dále osekání
trávy a zabezpečení vstupů v areálu továrny a prořezání větví a stromů u místních komunikací,
ztěžujících průjezd hasičské techniky u zásahu.
Předsedající uvedl, že neví, kdy kontrola proběhla, o tomto nebyl nikým informován. Rovněž
neměl možnost se ke kontrole vyjádřit. Na čistotu v obci je dbáno, jeden zaměstnanec pravidelně
chodí a sbírá odpadky. Stejně tak kolem sběrných hnízd separovaného odpadu se několikrát týdně dělá
pořádek, kontejnery jsou pravidelně vyváženy, vždy na základě objednávky, neboť se v minulosti
množily případy, kdy se vyvážely kontejnery poloprázdné. Přeplněné kontejnery jsou průběžně
odebírány a odebraný materiál je odvážen do sběrného dvora, stejně jako komunál odložený ve
sběrných hnízdech. Vítka pravděpodobně směřuje na období přelomu července a srpna, kdy byl vývoz
plastů a papíru objednán dne 26. července 2018. Ve dnech 6. a 8. srpna 2018 byl vývoz opakovaně
urgován a plasty byly svezeny ze sběrných hnízd a částečně ze dvora až dne 9. srpna 2018, papír
potom až dne 13. srpna 2018. Komunální služby s.r.o. z Jablonného nad Orlicí se omlouvaly, měly
v opravě svozový vůz. Letos došlo k posílení dvou sběrných hnízd, a to u hasičárny a u Kovárny, nyní
svoz vychází 1x do měsíce bez přeplněných nádob. Za svoz separovaného odpadu se platí, svozová
firma účtuje skutečně ujeté km. Tyto náklady nám pokrývá příspěvek od Eko-komu. Je v zájmu obce a
o to se také snažíme, svážet co nejméně, aby to neprodražovalo náklady, které se následně odráží
v ceně poplatků.
Objekt továrny je skutečně nezabezpečen.
Občané byli opakovaně vyzváni k ořezu větví u místních komunikací, návod a článek byl
zveřejněn v Lichkovském Občasníku. Bude poptána JUDr. Hlavsová, zda můžeme ořezat a pokácet,
jinak je možno se s vlastníkem soudit.
Usnesení se neschvaluje, pouze se 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 i
přítomným hostům.
Zastupitelstvo se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru ze dne 10. září 2018 – bez výhrad.
2b)

Aktualizace harmonogramu obce k Programu obnovy venkova

Dne 26. června 2018, Zastupitelstvo Pardubického kraje, schválilo Zásady pro poskytování
dotací z Programu obnovy venkova na rok 2019. Žádosti o dotace je třeba na kraj doručit nejpozději
dne 30. září 2018. Součástí žádosti je schválený strategický dokument, v našem případě se jedná o
harmonogram Obce Lichkov k Programu obnovy venkova. Na rok 2019 je v tomto, mimo jiné,
uváděna oprava fasády kostela a pískovcových prvků ve fasádě – dotaci z POV je možno čerpat
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souběžně s dotací od ministerstva zemědělství. V rámci programu obec požádá o dotaci na opravu
fasády kostela a dále na úhradu úroků v roce 2019, z poskytnutého úvěru na stavbu kanalizace a ČOV.
Předsedající dále uvedl, že záměrně na rok 2019 byla do harmonogramu dána fasáda kostela, aby nové
zastupitelstvo nebylo vázáno rozhodnutím zastupitelstva stávajícího. Dále uvedl, že harmonogram je
navržen až do roku 2022, nemá problém s tím roky 2021 a 2022 vypustit. jedná se o plán, který lze
kdykoli měnit dle potřeby obce.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 30. srpna 2018.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu
obce „Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Bezúplatný převod ppč. 1278/2 a 272/5 na obec

Na červnovém zasedání ZO, v rámci informací obce, bylo předsedajícím konstatováno, že
obec činí kroky k získání pozemků pod místní komunikací vedoucí od silnice II/312 k mostu u starého
kravína a dále. Státní pozemkový úřad obci vyhověl a předběžně přislíbil bezúplatný převod státních
pozemků na obec. Podmínkou je schválení převodu zastupitelstvem obce, kdy tento souhlas je
povinnou přílohou oficiální žádosti o převod. V našem případě se jedná o pozemkovou parcelu č.
1278/2 a dále nově vzniklou pozemkovou parcelu č. 272/5, která byla oddělena na základě
geometrického plánu.
Dne 7. září 2018 bylo na obec doručeno vyjádření pozemkového úřadu, ve kterém se uvádí, že
pozemek p.č. 1278/2 je historickým majetkem obce, kdy obec ve lhůtě do 31. března 2013 neuplatnila
žádost o převod pozemku do svého vlastnictví. Z uvedeného důvodu je pozemek převáděn do
příslušnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Předsedající dále uvedl, že nic nebrání tomu, aby zastupitelstvo již nyní vyjádřilo svůj zájem
oba pozemky bezúplatně získat do svého vlastnictví, a to jak od Státního pozemkového úřadu, tak i od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na kterou bude podána žádost o převod.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 30. srpna 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 bezúplatný převod pozemkové parcely č.
1278/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 273 m2 a pozemkové parcely č. 272/5, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, do svého vlastnictví a pověřuje
starostu obce k podpisu smluv o bezúplatném převodu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2g)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Darovací smlouva č. S/OM/3014/18/MS – chodníky u silnice na obec

Obec v minulosti iniciovala jednání o převodu pozemků pod chodníky u silnice II. třídy č. 312,
v obci Lichkov. Vlastníkem pozemků je Pardubický kraj a právo hospodařit s majetkem kraje je dáno
Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. SUS udržuje a spravuje pouze silnici od obruby k obrubě,
o další doprovodné stavby se nestará. Chodníky vybudovala a udržuje obec. Pardubický kraj souhlasí
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s převodem na obec, proto byl vypracován GP na dělení pozemku, dělení bylo Městským úřadem
v Králíkách odsouhlaseno. Pardubický kraj, darovací smlouvou č. S/OM/3014/18/MS, na obec
převádí pozemky nově označené jako ppč. 1305/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, dále
ppč. 1305/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 538 m2, dále ppč. 1305/14 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 146 m2, dále ppč. 1305/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2, dále ppč.
1305/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, dále ppč. 1305/17 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 95 m2, dále ppč. 1305/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, dále ppč. 1305/19 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2, dále ppč. 1305/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
41 m2 a dále ppč. 1305/21 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, vše obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Nejedná se o pozemky pouze pod chodníky, ale i travnaté pásy, které
jsou za chodníky. Účetní hodnota pozemků je stanovena na Kč 22.332,--, kde není zohledněna stavba.
Návrh na vklad do KN podává kraj, poplatek za vklad hradí obec po oboustranném podpisu
smlouvy.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 30. srpna 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 darovací smlouvu č. S/OM/3014/18/MS,
kterou jsou na Obec Lichkov, IČ: 00279161, bezúplatně převáděny pozemky p. č. 1305/12 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, 1305/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 538
m2, ppč. 1305/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m2, ppč. 1305/15 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 50 m2, dále ppč. 1305/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, ppč.
1305/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m2, ppč. 1305/18 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 73 m2, ppč. 1305/19 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2, dále ppč. 1305/20 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a dále ppč. 1305/21 a pověřuje starostu obce
k podpisu darovací smlouvy – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2h)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Nákup ppč. 1367/26 od Českých drah, a.s.

V únoru roku 2017 obec požádala společnost České dráhy, a.s., o prodej části pozemku u
hasičské zbrojnice, kde na západní straně, schodiště do prodejny, zasahuje do sousední parcely č.
1367/11, ve vlastnictví Českých drah, a.s. Žádost byla schválena, pozemek byl oddělen a nově vzniklý
pozemek parcelního č. 1367/26, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní
plocha, dráha o výměře 284 m2, je nyní obci nabízen k prodeji za Kč 29.000,-- bez DPH. Součástí
nabídky je i koncept kupní smlouvy č. 56769/2017-O32. Kupní cena je konečná, nejedná se o
pozemek v zastavitelném území, tedy se nebude hradit DPH, poplatek za vklad do KN hradí
prodávající. Kupní cena obsahuje výdaje za pořízení geometrického plánu, znaleckého posudku a
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 30. srpna 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 kupní smlouvu č. 56769/2017-O32,
kterou Obec Lichkov, IČ: 00279161, od obchodní společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226,
kupuje pozemek p. č. 1367/26, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní
plocha, dráha o výměře 284 m2 za částku ve výši Kč 29.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2p)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 06/2018 z 25.7.2018 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 06/2018 ze dne 25. července 2018 bylo zastupitelům zasláno e-mailem
dne 30. srpna 2018. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o
přesun finančních prostředků ve výši Kč 20.000,-- z § 3392, položka 5171 na paragraf 5512, položka
5171 – částečné financování opravy prodejny potravin v hasičské zbrojnici.
Rozpočtové opatření je od 8. srpna 2018 zveřejněno na všech úředních deskách obecního
úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení se neschvaluje, pouze se 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 i
přítomným hostům.
Zastupitelstvo se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí:
„Rozpočtové opatření č. 06/2018 ze dne 25. července 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
2q)

Rozpočtové opatření č. 07/2018 z 13.8.2018 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 07/2018 ze dne 13. srpna 2018 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne
30. srpna 2018. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o
zvýšení výdajů ve výši Kč 6.533,-- na § 6115, položka 5139 – financování voleb do zastupitelstva
obce. Výdaj je kryt z finanční rezervy na běžném účtu – položka 8115. Rozpočtovým opatřením byla
na volby prozatím rozpočtována pouze tato částka, neboť krajský úřad tehdy ještě nevydal predikci
k výdajům. Tasto predikce je již vydána a příjmy a výdaje zohledňuje návrh rozpočtového opatření č.
08/2018.
Rozpočtové opatření je od 29. srpna 2018 zveřejněno na všech úředních deskách obecního
úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení se neschvaluje, pouze se 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 i
přítomným hostům.
Zastupitelstvo se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí:
„Rozpočtové opatření č. 07/2018 ze dne 13. srpna 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
2r)

Návrh rozpočtového opatření č. 08/2018, z 10.9.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 08/2018 ze dne 10. září 2018 byl zastupitelům předán v tištěné
podobě na počátku zasedání a oproti podobě z 10. září 2018 doznal ještě drobných změn. Položky č.
4111, 4116 a 8115 – příjem dotací ze státního rozpočtu na volby a změna stavu na bankovním účtu, §
2112 – přesun mezi položkami – financování projektové dokumentace na přechod pro chodce, §§
2310 a 2321 – dorozpočtování platu zaměstnance na vodovod a na kanalizaci, § 3119 –
dorozpočtování oprav a výměny dvou průtokových ohřívačů ve škole, § 3392 – snížení výdajů –
nebude se dělat výměna kotle, § 3612 – snížení výdajů – nebudou se dělat opravy na čp. 16, § 3613 –
zvýšení výdajů za úhradu elektřiny, § 3639 – příjem z prodeje v IC, zvýšení výdajů – nákup pozemku
od ČD, a.s., nákup materiálu na zazdění vstupů do továrny a mzdy, § 3722 – příjem za prodej
separovaného odpadu, § 4377 – snížení výdajů – na sociálně terapeutické dílny – příspěvek do konce
roku 2018, § 5512 – snížení výdajů – nákup materiálu, zvýšení výdajů – oprava prodejny potravin,
nákup čerpacího zařízení do skladu PHM, nákup zásahových obleků pro JSDH a vrata na hasičárně, §
6115 – zvýšení výdajů na komunální volby dle predikce a § 6171 – zvýšení výdajů – nákup
klimatizace do prodejny potravin.
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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 „Rozpočtové opatření č. 08/2018 ze dne
10. září 2018“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2s)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Dofinancování mzdy jednoho vyučujícího v ZŠ a MŠ Lichkov

V pátek dne 7. září 2018 byla obci doručena žádost paní ředitelky Základní školy a mateřské
školy Lichkov o dofinancování mzdy jednoho vyučujícího v rozsahu 18 hodin týdně.
Vzhledem k předpokládanému úbytku žáků ve škole se v letošním školním roce ve škole
vyučuje v jedné třídě s pěti ročníky. Takto jsou však vyučovány pouze výchovy. Ostatní předměty
jsou vyučovány ve dvou skupinách – 1. a 2. ročník a 3., 4. a 5. ročník. Jde především o to, aby se
nesnížila kvalita výuky žáků. Tento způsob výuky přinese zvýšené finanční nároky, které prozatím
není možno přesně vyčíslit, prozatím nemáme k dispozici rozvahu.
Zastupitelstvo se v minulosti již několikrát shodlo na tom, že je třeba chod lichkovské školy a
školky zajistit a udržet za každou cenu. Proto navrhuji přijmout všeobecné usnesení s tím, že
zastupitelstvo schvaluje dofinancování mzdy jednoho vyučujícího v rozsahu 18 vyučujících hodin
týdně.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 7. září 2018.
Pan František Faltus uvedl, že by bylo vhodné počkat s usnesením do doby, kdy budou
zvýšené náklady vyčísleny.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že paní ředitelka bude vědět více až po 30. září 2018 a je na místě
toto usnesení přijmout, obec je zřizovatelem a dofinancování je potřeba k zajištění chodu školy a
školky.
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 dofinancování mzdy jednoho
vyučujícího Základní školy a mateřské školy Lichkov v rozsahu 18 vyučujících hodin týdně.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
2t)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Rezignace na funkci a členství ve školské radě – na vědomí

Dne 10. září 2018 byla na obec doručena rezignace pana Ing. Miloše Prause, na funkci
předsedy a na členství ve školské radě Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to ke dni 5. října
2018, z důvodu ukončení mandátu zastupitele v Zastupitelstvu obce Lichkov. Záměr rezignace
avizoval pan Ing. Praus již dříve.
Pan Ing. Miloš Praus byl do školské rady, za zřizovatele, volen opakovaně, v letech 2014 a
2017, naposledy usnesením ZO pod Č.j.:46/17, ze dne 13. listopadu 2017, s účinností od 1. prosince
2017. Bude tedy na novém zastupitelstvu, které vzejde z říjnových voleb, aby zvolilo nového člena
školské rady, za zřizovatele.
Školská rada Základní školy a mateřské školy Lichkov je tříčlenná a krom zástupce za
zřizovatele je dále složena ze zástupce rodičů – volí rodiče a ze zástupce za pedagogický sbor – volí se
ve škole. Školskou radu řeší v §§ 167 a 168 školský zákon. Na rozdíl od zástupců rodičů a
pedagogického sporu je jmenování člena školské rady za zřizovatele na dobu určitou, tedy na tři roky.
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Předsedající poděkoval panu Ing. Milošovi Prausovi za výkon této funkce po celé volební
období 2014 – 2018.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 10. září 2018.
Usnesení se neschvaluje, pouze se 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 i přítomným hostům.
Zastupitelstvo se shodlo na usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Miloše Prause na funkci a členství ve školské radě Základní školy a
mateřské školy Lichkov, a to ke dni 5. října 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
2u)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku

Dne 11. září 2018 byl obci doručen návrh textu Smlouvy o poskytnutí účelové programové
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2018. O dotaci obec požádala v červnu 2018, na pořízení mobilní vozidlové radiostanice
v hodnotě Kč 17.300,--. Dotace je poskytována ve výši 70 % ze skutečných celkových nákladů, max.
však ve výši Kč 12.000,--. Vyúčtování dotace musí být provedeno do 7. prosince 2018. Radiostanice
byla koupena a zaplacena a je namontována ve výjezdovém vozidle.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11. září 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 účelové
programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161 poskytována
dotace ve výši Kč 12.000 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce
•
•
•
•

•

předsedající poděkoval panu Josefu Kalousovi za lichkovské reminiscence
předsedající poděkoval ekonomickému subjektu David Mucha a František Matějíček za průběh
opravy střechy a bleskosvodu na hasičské zbrojnici, poděkoval i pomocníkům – akce je dokončena
a dotace vyúčtována, stavební úpravy jsou zkolaudovány
předsedající poděkoval ekonomickým subjektům Zdeněk Mlynář, David Mucha, Ivan Hořínek,
Radka Šveráková, Miloš Koucký a zaměstnancům obce za rychlou a bezproblémovou
rekonstrukci prodejny potravin a výdejního místa České pošty, s.p. v hasičské zbrojnici
předsedající poděkoval ekonomickým subjektům Václav Turek, David Mucha, Ivan Hořínek,
Stanislav Moravec a zaměstnancům školy a obce za opravu podlah a příslušenství v základní škole
a dále poděkoval obchodní společnosti Domett s.r.o. za výměnu francouzského okna v mateřské
škole
od 1. října 2018, prozatím do vánočních prázdnin 2018, bude ve škole probíhat výuka metodou
CLIL; vyučovat se bude vždy v úterý jednu hodinu a to v MŠ, v 1. třídě (1. a 2. ročník) a ve 2.
třídě (3. – 5. ročník); jedná se o metodu, kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný
předmět, tedy u nás např. matematika anglicky; předsedající poděkoval paní Daniele Pretoriusové,
která sehnala rodilou mluvčí
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

předsedající poděkoval osazenstvu Vojenského muzea Lichkov a panu Milanu Sedláčkovi za
srpnovou akci Hraničáři republice – opět velká návštěvnost + nová expozice Československé
obrněné vlaky
předsedající poděkoval členkám jarmarečního výboru za úklid půdy společenského sálu – bude
odvezeno
probíhá výměna vrat na hasičské zbrojnici a drobné úpravy elektroinstalace obou hlavních garáží
se zednickým zapravením, je třeba řešit nevyhovující elektroměrový rozvaděč
připomínky k jízdním řádům ČD byly zohledněny a všechny budou akceptovány – prozatím není
písemné vyjádření ČD, a.s.
připravuje se předání starých písemností do státního archivu
byla provedena pasportizace staveb – dřevníků u čp. 16, bude zápis do katastru nemovitostí, nutná
potřeba oprav – havarijní stav
v letošním roce evidujeme již tři dopravní nehody se škodou na obecním majetku – chodník před
čp. 23 – pojišťovny i ČKP odmítly plnit, na 10. října 2018 je starosta obce předvolán do Králík
k řešení DN – škoda cca Kč 40.000,--; dopravní značení k vojenskému muzeu – obec opravila
svépomocí a škodu uplatnila u České pojišťovny a.s., škoda ve výši Kč 8.348,-- – pojišťovna již
plnila; sloup veřejného osvětlení u restaurace – viník zatím neznámý – obec opravila a zaplatila,
škoda Kč 18.000,-evidujeme vandalizmus – poškozování obecního majetku, posledně plot z uličky k sálu – bylo
opraveno, množí se škody na dopravním značení (utržené značky, ulomené patky, ohnuté trubky)
nedoplatky vůči obci k 26. září 2018 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 59.037,-(původně Kč 66.589,--), vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 1.853,--, vodné a stočné za 3/3 2015 Kč
1.734,--, vodné a stočné za 1/3 2016 Kč 1.818,--, vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 0,-- (původně Kč
2.580,--), vodné a stočné za 3/3 2016 Kč 864,-- (původně Kč 6.194,--), rok 2017 je zcela bez
nedoplatků, vodné a stočné za 1/3 2018 Kč 540,-- (původně k 23.7.2018 Kč 11.186,--), vystavené
faktury Kč 3.784,-- (původně Kč 1.586,--), odpady 2018 Kč 360,-- (původně Kč 15.847,--),
poplatek pes Kč 0,--, nájmy byt/nebyt/pozemky Kč 0,-nedoplatky po splatnosti celkem: Kč 70.090,-- (původně k 26.9.2014 Kč 269.781,--), z toho Kč
57.164,-- je hrazeno dle sjednaných splátkových kalendářů a Kč 9.728,-- je přihlášeno do
insolvenčního řízení
plnění rozpočtu k 31. srpnu 2018: příjmy schválené Kč 8.415.420,--; upravené Kč 8.841.803,--;
skutečnost Kč 7.055.218,-- – příjmy na 79,79 %; výdaje schválené Kč 7.904.420,-- ; upravené Kč
8.487.161,-- ; skutečnost Kč 5.998.550,-- – výdaje na 70,68 % – finka je vyvěšena na webu
2. října 2018 se v Žamberku koná mimořádná valná hromada Sdružení obcí Orlicko
komunální volby ve dnech 5. a 6. října 2018
dne 9. října 2018 – dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (audit)
posvícenská zábava dne 13. října 2018
mandát současným zastupitelům končí uplynutím prvního dne voleb, tedy dne 5. října 2018; tímto
okamžikem rovněž zanikají kontrolní a finanční výbory obce, obec nadále zastupuje starosta a
místostarosta, a to až do zvolení nového starosty a místostarosty; mandát nově zvoleným
zastupitelům vzniká okamžikem složení slibu
předsedající opětovně poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v Zastupitelstvu obce
Lichkov, ve prospěch Obce Lichkov, ve volebním období 2014 – 2018; panu Ing. Prausovi navíc
za výkon funkce ve školské radě a v honebním společenstvu; nebyla to vždy práce jednoduchá a
často bylo třeba pracovat bez ohledu na hodiny a vždy nad rámec finanční odměny
ZO se v tomto složení sešlo celkem 33x, a to včetně ustavujícího zasedání dne 4. listopadu 2014;
bylo projednáno celkem 384 bodů, z toho 287 přijatých usnesení, 50 usnesení nepřijatých a 47
usnesení vzatých na vědomí; docházka: Mgr. Roman Richtr, starosta obce – 1x nepřítomen omluven, Stanislav Moravec, místostarosta obce – 2x nepřítomen – omluven, František Faltus,
člen finančního výboru – 10x nepřítomen – omluven, Jaroslav Merta, předseda finančního výboru
– 3x nepřítomen – omluven, Stanislav Faltus, člen kontrolního výboru – 7x nepřítomen – 6x
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omluven, 1x neomluven, Zdeněk Brůna – 23x nepřítomen – 22x omluven, 1x neomluven, Jan
Faltus, předseda kontrolního výboru – 14x nepřítomen – omluven, Ing. Miloš Praus, člen
kontrolního výboru – 5x nepřítomen – omluven a Alexandra Stejskalová, členka finančního
výboru – 100% účast: zastupitelstvo se v plném počtu sešlo pouze 2x, z toho jednou se jednalo o
ustavující zasedání.
Diskuse
•
•

•

•
•

předsedající odpověděl na dotaz položený panem Josefem Stejskalem na červnovém zasedání –
kolik domů v obci není napojeno na kanalizaci obce – celkem není nenapojeno 23 domů, ale
možnost napojení má celkem 15 domů, z toho 6 je neobydlených
předsedající odpověděl na dotaz pana Jaroslava Merty z červnového zasedání – cena generální
opravy wariňáku – generální oprava stála celkem Kč 205.032,--; od roku 2015 do současné doby
se vydalo za opravu techniky obce: wariňák – Kč 221.175,50, Roomster – Kč 71.708,--, traktor –
302.075,20 a nyní se hradila další faktura za více jak Kč 33.000,-- a Liaz 136.765,--, Benycargo –
0,-předsedající uvedl, že zaznamenal připomínku v tom smyslu, že obec čerpá málo dotací; k tomuto
uvedl, že obec dotace čerpá v rozsahu jako v předešlých letech; vychází ze schválených
závěrečných účtů obce: rok 2008 – 6x + 1x orlicko (malé památky), 2009 – 8x, 2010 – 7x, 2011 –
10x, 2012 – 13x, 2013 – 13x, 2014 – 9x, 2015 – 8x, 2016 – 7x + 1x orlicko (malé památky), 2017
– 11x + 2x orlicko (malé památky, kompostéry) – celkem za 10 let obec získala 96 dotací, což je
v průměru 9,6 dotace na rok; předsedající uvedl, že si vědom toho, že období před stavbou a po
stavbě kanalizace a ČOV se nemůže vyrovnat čerpanou částkou letům, kdy se stavěla kanalizace a
hradily se práce a dodávky na kanalizaci a ČOV
pan František Faltus se dotázal, proč svítí světlo u kotelny sálu, proč se tam před pohybové čidlo
reflektoru nedá vypínač – bude řešeno s elektrikářem
pan Josef Stejskal se dotázal na důvod odstranění plotu o úpravny vody – probíhá oprava oplocení,
budou demontovány sloupky, zabetonovány sloupky nové a nataženo nové pletivo, postupně se
takto vymění oplocení i u vodojemu a u všech studní.

Dalších příspěvků do diskuse nebylo, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení,
kterou provedl paní Stanislav Moravec.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 26. září 2018:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Jaroslava Mertu a pana
Jana Faltuse.
1
A

2
A

3
A

4
Z

5
-

6
-

7
Z

8
A

9
A

8
Z

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
Z

4
A

5
-

6
-

7
Z

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

Výsledek hlasování:

4–0–3

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 35/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program zasedání v rozsahu 1a), 1b), 1c),
2b), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s), 2t) a 2u) a 3), 4) a 5).
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1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 36/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 20/18, ze dne 11. června
2018 a současně bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14. května 2018 – bez
výhrad.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 37/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje své usnesení pod Č.j.: 21/18, ze dne 11. června
2018 a současně bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 11. června 2018 – bez výhrad.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 47/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3.
září 2018 – bez výhrad.
Č.j.: 49/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 10.
září 2018 – bez výhrad.
Č.j.: 38/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu obce
„Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 39/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č.
1278/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 273 m2 a pozemkové parcely č. 272/5, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, do svého vlastnictví a pověřuje
starostu obce k podpisu smluv o bezúplatném převodu.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 40/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje darovací smlouvu č. S/OM/3014/18/MS,
kterou jsou na Obec Lichkov, IČ: 00279161, bezúplatně převáděny pozemky p. č. 1305/12 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, 1305/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 538
m2, ppč. 1305/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m2, ppč. 1305/15 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 50 m2, dále ppč. 1305/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, ppč.
1305/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m2, ppč. 1305/18 – ostatní plocha, jiná plocha
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o výměře 73 m2, ppč. 1305/19 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2, dále ppč. 1305/20 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a dále ppč. 1305/21 a pověřuje starostu obce
k podpisu darovací smlouvy – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 41/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje kupní smlouvu č. 56769/2017-O32, kterou
Obec Lichkov, IČ: 00279161, od obchodní společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226, kupuje
pozemek p. č. 1367/26, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha,
dráha o výměře 284 m2 za částku ve výši Kč 29.000,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 42/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 06/2018 ze
dne 25. července 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 43/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 07/2018 ze
dne 13. srpna 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 44/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 08/2018 ze dne 10.
září 2018“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 45/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dofinancování mzdy jednoho vyučujícího
Základní školy a mateřské školy Lichkov v rozsahu 18 vyučujících hodin týdně.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 48/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí rezignaci pana Ing. Miloše Prause na
funkci a členství ve školské radě Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to ke dni 5. října
2018 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 46/18 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové programové
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2018, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161 poskytována dotace ve
výši Kč 12.000 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
-

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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6
-

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Příští zasedání Zastupitelstva obce Lichkov bude ustavující, po říjnových volbách. Zasedání
zastupitelstva ukončeno v 19:45 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 28. září 2018.
Poznámky pořídil:
Stanislav Moravec

Ověřovatel zápisu:
Jaroslav Merta

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

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

