Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 10. prosince 2018, od 17:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4) –
příchod v 18:02 hodin, Mgr. Marie Foglová (5), Zdeněk Brůna (6) – příchod v 17:56 hodin,
Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
4x (1x příchod v 18:00, 1x příchod v 18:01)

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Informace o konání zasedání,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Lichkov a současně
i na elektronické úřední desce dne 3. prosince 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 Jaroslav Merta z pracovních důvodů, přijde později (příchod v 18:02 hodin), pan Zdeněk
Brůna bez omluvy příchod v 17:56 hodin, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3
zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii Foglovou a pana Stanislava Moravce.
Poznámky k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizovala paní Denisa Sejkorová, zapisovatelem bude
Mgr. Roman Richtr.
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 paní Mgr. Marii
Foglovou a pana Stanislava Moravce a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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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 3. prosince 2018, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru
c) zpráva kontrolního úřadu
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – administrace projektu
b) prodej ppč. 392/2
c) nákup ppč. 1357/4
d) podpacht ppč. 74/1
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e) obnova MK č. II/5b – schválení podání žádosti o dotaci
f) výše odměn neuvolněných členů ZO od 1. ledna 2019
g) rozpočtové opatření č. 12/2018 z 23.11.2018 – na vědomí
h) rozpočtové opatření č. 13/2018 z 30.11.2018 – na vědomí
i) návrh rozpočtového opatření č. 14/2018 z 10.12.2018
j) střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Lichkov na léta 2020-2021
k) střednědobý výhled rozpočtu Obce Lichkov na léta 2020-2023
l) rozpočet obce na rok 2019 (rozpočtové provizorium)
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit bod č. 2m) – Projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“, neboť opětovná
žádost Sdružení obcí Orlicko byla obci doručena až po zveřejnění pozvánky a dále bod č. 2n) – Vodovod
obce Lichkov – kontrola KHS – na vědomí, kontrola proběhla dne 7. prosince 2018. Jiné 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 a doplněný program zasedání
ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1a)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. listopadu
2018, přijatá usnesení byla splněna, námitky proti obsahu zápisů nebyly vzneseny. Zápisy ze zasedání
byly k nahlédnutí v zasedací místnosti, po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
1b)

Zpráva finančního výboru

Finanční výbor se sešel ve středu dne 5. prosince 2018 v 07:30 hodin v kanceláři starosty. Zpráva
byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 10. prosince 2018. Projednávané body:
1. Rozpočtové opatření č. 12 a 13/2018 – FV konstatoval, že byla provedena v souladu s oprávněním
starosty provádět změny rozpočtu ve stanoveném limitu, kdy se jednalo o vyúčtování dotace na
materiální vybavení a odborné vzdělávání JSDHO a dále o navýšení nákladů na opravu chodníku).
2. Výše odměn neuvolněných členů ZO od 01.01.2019 s odkazem na Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. –
FV doporučil navýšit stávající odměny neuvolněných zastupitelů o stejnou procentuální částku, o kterou
tabulkové odměny navýšilo zmíněné vládní nařízení, tj. o 7 procent.
3. Obnova místní komunikace č. II/5b v rámci dotační titulu z programu Podpora rozvoje regionů 2019+
a jeho podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova - FV neměl k podání žádosti výhrady.
4. Žádost Města Králíky o úhradu poměrné části investičních nákladů na obnovu části školního nábytku
v Základní škole Králíky – FV doporučil prozatím příspěvek neposkytovat, a to kvůli rozporu ve
vymezení pojmů investiční a neinvestiční výdaj.
5. Prodej ppč. 392/2, nákup ppč. 1357/4 a podpacht ppč. 74/1 – FV neměl k navrhovanému prodeji,
nákupu a podpachtu výhrady.
6. Cenová nabídka společnosti Dabona Rychnov nad Kněžnou na administraci projektu - Posílení
vodního zdroje obce Lichkov – FV se přiklonil k variantě č. 2, tedy k vrtu napojenému až do spotřebiště.
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7. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lichkov na období 2020- 2023 a ZŠ a MŠ Lichkov na období
2020-2021 – FV neměl ke střednědobým výhledům výhrady.
8. Návrh rozpočtu obce Lichkov na rok 2019 – FV obdržel k návrhu rozpočtu potřebné podklady, k
zapracovaným příjmům a výdajům potřebné informace a vyjádření a neměl proti návrhu rozpočtu, tak
jak mu byl na jednání FV předložen výhrady.
Předsedající uvedl, že žádost Města Králíky o částečné financování investičních výdajů králické
školy v roce 2019 – bod č. 4, vrátil žadateli s tím, že se jedná o neinvestiční výdaje, takže žádost
nekoresponduje s uzavřenou dohodou o zřízení společného školského obvodu. Dne 10. prosince 2018
byla na obec doručena stejná žádost opětovně – bude zařazeno na program únorového zasedání ZO.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 5.
prosince 2018 – bez výhrad.
1b)

Zpráva kontrolního výboru

Kontrolní výbor provedl kontrolu čerpání dotací na činnost spolků v obci od Obce Lichkov za
rok 2018. Zpráva byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 3. prosince 2018. Kontrola čerpání dotací na
činnost spolků v obci od Obce Lichkov za rok 2018. Výsledek kontroly: kontrola proběhla u podkladů
následujících subjektů:
1. Pobočný spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lichkov – kontrola bez výhrad
2. Tenisový spolek Lichkov – kontrola bez výhrad
3. ForteG – Vojenské muzeum Lichkov – kontrola bez výhrad.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne
12. listopadu 2018 – bez výhrad.
2a)

Posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – administrace projektu

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační titul na posílení zdrojů pitné vody, kdy je
možno získat dotaci až do výše 70% při možném nedostatku a až 80% při akutním nedostatku pitné
vody. Problém s nedostatkem pitné vody obec postihl v roce 2015 a v roce 2018 reálně hrozilo, že se
bude problém opakovat. Po zkušenostech z předchozích let byla oslovena obchodní společnost
DABONA s.r.o., IČ: 64826996, která oslovila hydrogeologa a podala variantní nabídku na administraci
projektu. I. varianta – průzkumný vrt, je naceněna na částku ve výši Kč 123.000,-- bez DPH, II. varianta
– nový vrt, je naceněna na částku ve výši Kč 138.000,-- bez DPH. Předsedající uvedl, že zájmem obce je
posílit zdroj pitné vody pro vodovod obce Lichkov a uvedl, že preferuje variantu II. – nový vrt, v
ideálním případě s gravitačním přivaděčem na úpravnu vody.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 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 zpracování projektu – „Posílení vodního
zdroje vodovodu obce Lichkov - nový vrt“ v rámci dotačního titulu MŽP „Zdroje pitné vody 20182020“ a administrací projektu pověřuje obchodní společnost DABONA s.r.o., IČ: 64826996, se
sídlem na adrese Rychnov nad Kněžnou, ul. Sokolovská čp. 682, psč. 516 01 s nabídkovou cenou ve
výši Kč 138.000,-- bez DPH – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A
3

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
2b)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Prodej ppč. 399/2

Předsedající uvedl, že dne 14. srpna 2018 byla na obec doručena žádost manželů Ivana a Evy
Matoulkových, o koupi nebo směnu pozemku p. č. 399/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Lichkov – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
144 m2. Na pozemku neváznou žádná věcná břemena, vlastnická práva nejsou omezena. Obec na
pozemku a ani v jeho dosahu, nemá žádné podzemní sítě. V případě směny Matoulkovi nabízejí nově
vzniklý pozemek p. č. 1357/4 – trvalý travní porost o výměře 36 m2 pod cestou ke starému kravínu.
Bohužel směna není možná, neboť výlučným vlastníkem tohoto pozemku je Ivan Matoulek sám a
pozemek p.č. 399/2 má být nabýván do společného jmění manželů (dále jen „SJM“), což směna
nepřipouští. Je však možný nákup a prodej obou pozemků v rámci jedné smlouvy.
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 12. listopadu 2018, přijalo usnesení pod Č.j.:68/18,
kterým byl schválen záměr obce – prodej nemovitosti, pozemkové parcely č. 399/2, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 144 m2. Tento záměr byl
zveřejněn na všech úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 13. do 30. listopadu 2018
včetně.
Panem Janem Čumou, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,
byl vypracován znalecký posudek č. 3455-105/2018, kterým byla stanovena cena pozemku v místě a
čase obvyklá. Cena předmětného pozemku je stanovena na částku ve výši Kč 9.220,--. Vzhledem k
tomu, že dle platného územního plánu se jedná o pozemek v zastavitelném území, označeném jako SV –
plochy obytné smíšené venkovské, bude k ceně připočítávána i daň z přidané hodnoty. Náklady na
pořízení znaleckého posudku byly ve výši Kč 2.800,--.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 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 prodej pozemkové parcely č. 399/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 144 m2
do SJM manželům Ivanovi a Evě Matoulkovým, oba trvale bytem Lichkov čp. 3, psč. 561 68 –
výdejní místo Lichkov, za částku ve výši Kč 9.220,-- bez DPH s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku ve výši Kč 2.800,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2c)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Nákup ppč. 1357/4

Obec v měsíci červnu 2018 započala jednání ve věci legalizace místní komunikace spojující
krajskou silnici II/312 s místní komunikací č. I/26a – cesta přes most kolem starého kravína. Na základě
vypracovaného geometrického plánu č. 489-203/2018, ze dne 27. července 2018 bylo zjištěno, že místní
komunikace se nachází i na sousedních pozemcích. Jeden pozemek a část druhého je ve vlastnictví státu,
další pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob. Vlastníkem jedné z parcel pod místní komunikací,
konkrétně se jedná o pozemkovou parcelu č. 1357/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí – trvalý travní porost o celkové výměře 1.238 m2, je pan Ivan Matoulek, bytem Lichkov.
Zmíněným GP byl z této parcely oddělen pozemek o výměře 36 m2, nově označený jako ppč. 1357/4,
nacházející se pod místní komunikací. Panem Janem Čumou, soudním znalcem z oboru ekonomika,
odvětví ceny a odhady nemovitostí, byl vypracován znalecký posudek č. 3471-121/2017, kterým byla
stanovena cena pozemku v místě a čase obvyklá. Cena předmětného pozemku je stanovena na částku ve
výši Kč 1.810,--. Na pozemku neváznou žádná věcná břemena, vlastnická práva nejsou omezena. Dělení
4

pozemku bylo odsouhlaseno Odborem územního plánování a stavebním úřadem při Městském úřadu v
Králíkách. Ke změně využití pozemku na ostatní plochu, ostatní komunikaci se kladně vyjádřil Odbor
životního prostředí při Městském úřadu v Králíkách. Změna může být provedena až po změně vlastníka
pozemku v katastru nemovitostí. Pan Ivan Matoulek, jako jediný vlastník pozemku, s prodejem části
nově označené jako ppč. 1357/5, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, souhlasí. Pozemek se
nenachází v zastavitelném území, tedy k ceně nebude připočítávána DPH.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 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 nákup pozemkové parcely č. 1357/4, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 36 m2, za částku ve
výši Kč 1.810,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2d)
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Usnesení bylo schváleno.

Podpacht ppč. 74/1

Dne 30. října 2018 byla na obec doručena žádost paní Nicole Záleské, o pronájem pozemkové
parcely č. 74/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře
2.180 m2, které chce využívat jako výběh a pastvinu pro koně.
Vlastníkem předmětného pozemku je Česká republika, kdy právo hospodařit s majetkem státu je
zde dán Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“). Obec Lichkov se SPÚ uzavřela pachtovní
smlouvu č. 20 N 14/50, a to dne 10. dubna 2014, kdy předmětem pachtu je mimo jiné i ppč. 74/1. V
souladu s pachtovní smlouvou SPÚ vydal souhlasné stanovisko k podpachtu s podmínkou, že pachtýř,
tedy Obec Lichkov, nebude za podpachtovaný pozemek vybírat vyšší pachtovné než inkasuje
propachtovatel a dále, že podpachtovní smlouva zanikne s datem ukončení pachtovní smlouvy č. 20 N
14/50. Jedno vyhotovení podpachtovní smlouvy musí být zasláno na vědomí SPÚ. Obec Lichkov za
propachtovaný pozemek hradí pachtovné ve výši Kč 104,--. Záměr obce, podpacht pozemku, byl
starostou zveřejněn na všech úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 6. do 23. listopadu
2018 včetně.
Předsedající navrhl, aby předmětný pozemek byl od 1. ledna 2019 předán do podpachtu paní
Nicole Záleské, a to na dobu neurčitou, podpachtovné z předmětu podpachtu je stanoveno výpočtem
SPÚ, který je přílohou pachtovní smlouvy č. 20 N 14/50, ve výši Kč 104,-- za pachtovní rok.
Podpachtovní smlouva bude obsahovat doložku o právu přístupu na pozemek z důvodu údržby a oprav
vodovodu obce Lichkov.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 2018 a návrh textu podpachtovní
smlouvy dne 5. prosince 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 podpacht pozemkové parcely č. 74/1, obec
a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 2.180 m2, paní
Nicole Záleské, trvale bytem Lichkov čp. 30, psč. 561 68, a to od 1. ledna 2019 na dobu neurčitou
za podmínky úhrady podpachtovného ve výši á Kč 104,-- za pachtovní rok a pověřuje starostu
obce k podpisu podpachtovní smlouvy.
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Usnesení bylo schváleno.
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2e)

Obnova MK č. II/5b – schválení podání žádosti o dotaci

Obec již dvakrát neúspěšně žádala Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na obnovu
místní komunikace č. II/5b – cesta k Mladkovu.
V letošním roce byl ministerstvem opětovně vypsán dotační program Podpora rozvoje regionů
2019+, podprogram č. 117D821 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 117D821A –
Podpora obnovy místních komunikací s alokací finančních prostředků Kč 900.000.000,--. Podmínkou
poskytnutí dotace je splnění všech podmínek dotačního titulu a včasné podání žádosti, kdy rozhoduje
datum doručení papírové žádosti na podatelnu ministerstva. Novou podmínkou je usnesení a zápis
zastupitelstva obce se schválením podání žádosti o dotaci. Předsedající uvedl, že vše je připraveno,
schází pouze usnesení zastupitelstva.
Předsedající uvedl, že v loňském roce byla vypracována projektová dokumentace a cena opravy
byla projektantem naceněna na Kč 993.623,--. Dotace je možná až do výše 695.536,--. Vlastní zdroje
jsou ve výši Kč 298.087,--. Návrh rozpočtu na rok 2019 je předkládán jako přebytkový s tím, že příjmy
byly oproti návrhu předloženému na zasedání ZO dne 12. listopadu 2018 poníženy o Kč 130.000,--.
Oproti predikci daňových příjmů je v plánovaných příjmech dostatečná rezerva, ze které by bylo možné
vlastní spoluúčast obnovy místní komunikace uhradit. Další možností je financování z finanční rezervy
vytvořené v minulých letech.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 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 podání žádosti o dotaci v dotačním
programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram č.
117D821 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 117D821A – Podpora obnovy
místních komunikací“ a pověřuje starostu obce k podpisu a podání žádosti o dotaci.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Výše odměn neuvolněných členů ZO od 1. ledna 2019

Nařízení vlády č. 202/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, jež nabude účinnosti dne 1. ledna 2019,
zvyšuje měsíční odměnu uvolněným členům zastupitelstev (pro obec Lichkov pouze starosta) o 7 %.
V tomto případě je navýšení poskytováno automaticky od 1. ledna 2019. Současná odměna starosty je
stanovena dle příslušné velikostní kategorie územního samosprávného celku, v případě obce Lichkov se
jedná o velikostní kategorii č. 2, tedy počet obyvatel s trvalým pobytem na území samosprávného celku
od 301 do 600. Současná odměna starosty je ve výši Kč 40.988,--, a od 1. ledna 2019 náleží starostovi
odměna ve výši Kč 43.858,--. Uvolněným členům zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce
uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle zákona o obcích. Odměna se vyplácí
z rozpočtových prostředků obce (§ 71 odst. 1 zákona o obcích). Pro uvolněné členy zastupitelstva obce
je tudíž odměna za výkon funkce nároková ze zákona. Obec ji musí členovi zastupitelstva poskytovat
ve výši stanovené zákonem (resp. prováděcím nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění).
V 17:56 se dostavil pan Zdeněk Brůna.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce, v souladu s ustanovením § 72
odst. 2 zákona o obcích, v platném znění a dále dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, byla měsíční odměna zvýšena rovněž o
7 %, konkrétně za výkon funkce místostarosty, dále za výkon funkce předsedů finančního a kontrolního
výboru, za výkon funkce členů finančního a kontrolního výboru a dále za výkon funkce člena
zastupitelstva, a to nově od 1. ledna 2019 ve výši:
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místostarosta
Kč 9.342,-- (původně Kč 8.730,--)
předseda výboru zastupitelstva Kč 1.096,-- (původně Kč 1.024,--)
člen výboru zastupitelstva
Kč 710,-- (původně Kč 663,--)
člen zastupitelstva
Kč 350,-- (původně Kč 327,--),
roční náklady na zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva by tak v roce 2019 činily Kč 8.295,-.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 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 stanovuje svým neuvolněným členům, za výkon
funkce, odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta Kč 9.342,--, předseda výboru
zastupitelstva Kč 1.096,--, člen výboru zastupitelstva Kč 710,-- a člen zastupitelstva bez dalších
funkcí Kč 350,--; odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2019; v případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 12/2018 z 23.11.2018 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 12/2018 ze dne 23. listopadu 2018 bylo zastupitelům zasláno e-mailem
dne 3. prosince 2018. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o
přijatou dotaci na činnost JSDH v roce 2018, ve výši Kč 40.068,--, dotace byla rozúčtována dle
skutečného užití, tedy § 5512 – požární ochrana, dobrovolná část, položka 5132 – ochranné prostředky
ve výši Kč 30.000,--, položka 5156 – pohonné hmoty a maziva ve výši Kč 5.668,-- a položka 5169 –
nákup ostatních služeb (školení) ve výši Kč 4.400,--.
Rozpočtové opatření je od 28. listopadu 2018 zveřejněno na všech úředních deskách obecního úřadu a
dále na obecním webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení – rozpočtové opatření se neschvaluje, pouze se
bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést do usnesení.
V 18:02 se dostavil pan Jaroslav Merta.
Dotazy k rozpočtovému opatření, 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 bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 12/2018 ze
dne 23. listopadu 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
2h)

Rozpočtové opatření č. 13/2018 z 30.11.2018 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 13/2018 ze dne 30. listopadu 2018 bylo zastupitelům zasláno e-mailem
dne 3. prosince 2018. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o
dorozpočtování výdajů na § 2212 – silnice, položka 5169 – nákup ostatních služeb ve výši Kč 25.000,-– opravu chodníku a položka 5171 – opravy a udržování ve výši Kč 7.000,-- – úhrada projektové
dokumentace na přechod u čp. 16 – část elektro, výdaje jsou kryty finanční rezervou na položce 8115 –
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Rozpočtové opatření je od 3. prosince 2018 zveřejněno na všech úředních deskách obecního
úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení – rozpočtové opatření se neschvaluje, pouze se bere
na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést do usnesení.
Dotazy k rozpočtovému opatření, 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 bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 13/2018 ze
dne 30. listopadu 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
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Návrh rozpočtového opatření č. 14/2018 z 10.12.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2018 ze dne 10. prosince 2018 byl zastupitelům zaslán emailem dne 10. prosince 2018 a předán v tištěné podobě na počátku zasedání. Jednotlivé změny v
rozpočtu popsala a vysvětlila paní Denisa Sejkorová, účetní obce. Jedná se o sjednocení plánovaných
příjmů a výdajů se skutečným stavem, neboť se blíži konec účetního roku a rozdíly by zkreslovaly
závěrečný účet obce.
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. 14/2018 ze dne 10.
prosince 2018“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Střednědobého výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Lichkov na léta 2020-2021

Střednědobý výhled rozpočtu je součástí účetní evidence příspěvkové organizace a je vyžadován
a kontrolován auditem. Jedná se o odhad příjmů a výdajů do roku 2021. Střednědobý výhled by měl
korespondovat s plněním rozpočtu. Návrh střednědobého výhledu byl dne 5. prosince 2018 projednán
finančním výborem, návrh je zveřejněn na všech úředních deskách obecního úřadu a na internetových
stránkách obce v sekci „Rozpočet“, a to od 12. listopadu 2018 a po schválení bude opětovně vyvěšen na
úředních deskách a na internetových stránkách obce, kde bude po celou dobu jeho platnosti nebo do
doby jeho aktualizace.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 2018.
Pan Zdeněk Brůna vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
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 „Střednědobý výhled rozpočtu“ Základní
školy a mateřské školy Lichkov na období let 2020 - 2021 – dle přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.

Střednědobého výhled rozpočtu Obce Lichkov na léta 2020-2023

Usnesením zastupitelstva obce č. 18/17, ze dne 10. dubna 2017, byl schválen Střednědobý výhled
rozpočtu na léta 2018 – 2020 a nás se nyní týká jeho aktualizace na období let 2020 – 2023.
Předsedající uvedl, že střednědobý výhled rozpočtu je součástí účetní evidence a je vyžadován a
kontrolován auditem. Jedná se o odhad příjmů a výdajů do roku 2023 a zohledňuje splácení závazků, v
případě obce splácení úvěru na kanalizaci. Střednědobý výhled by měl korespondovat s plněním
rozpočtu. Návrh střednědobého výhledu byl projednán finančním výborem dne 5. prosince 2018, návrh
je zveřejněn na všech úředních deskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce v sekci
„Rozpočet“, a to od 15. listopadu 2018 a po schválení bude opětovně vyvěšen na všech úředních
deskách a na internetových stránkách obce, kde bude po celou dobu jeho platnosti nebo do doby jeho
aktualizace. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. prosince 2018.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Obce
Lichkov na období let 2020 - 2023 – dle přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.

Rozpočet Obce Lichkov na rok 2019 (rozpočtové provizorium)

Návrh rozpočtu Obce Lichkov pro rok 2019 byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 5. prosince
2018. Původní návrh rozpočtu byl projednáván finančním výborem ve dnech 7. listopadu 2018 a 5.
prosince 2018 a dále byl projednán v rámci zasedání Zastupitelstva obce Lichkov dne 12. listopadu
2018. Ode dne 15. listopadu 2018 je vyvěšen na všech úředních deskách obecního úřadu a na
internetových stránkách obce v sekci „Rozpočet“.
Předsedající uvedl, že návrh rozpočtu je detailně rozpracován až do jednotlivých položek.
Většina paragrafů a položek je dána, jako např. splátky úvěrů na kanalizaci, úhrada povinných odvodů,
elektřiny, odměn a dalších. Zbývající částka, krom běžných výdajů na údržbu majetku, je navržena na
obnovu fasády kostela a kamenných prvků ve fasádě, s výstavbou přechodu pro chodce a chodníku před
čp. 16, s opravou dřevníků u čp. 16, s částečnou opravou KS-31, s administrací projektu posílení
vodního zdroje vodovodu obce Lichkov, s dokončením oprav hasičárny (vrata, podlahy a elektroměrový
rozvaděč), s přípravou projektové dokumentace na stavbu chodníku od kovárny po křižovatku ke
kravínu a s dalšími. Předsedající dále uvedl, že navrhovaný rozpočet prozatím nepočítá s obnovou místní
komunikace k Mladkovu, zde se uvidí podle úspěšnosti žádosti o dotaci, plánovaná rezerva rozpočtu na
straně příjmů by měla předpokládané výdaje pokrýt.
U některých akcí se počítá s částečným financováním z poskytnutých dotací. Příjmy rozpočtu
vychází z návrhu predikce daňových příjmů na rok 2019, kde je ponechána dostatečná rezerva.
Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.
Předsedající dále uvedl, že v případě, že rozpočet nebude schválen v letošním roce, je na místě
přijmout usnesení k rozpočtovému provizoriu. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
uvádí, že: „Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční
výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu
dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok“. To znamená, že dobu platnosti
rozpočtového provizoria by byly hrazeny měsíční výdaje do maximálně 1/12 schváleného rozpočtu roku
2018. V tomto případě by návrh usnesení zněl: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtové
provizorium na rok 2018: do doby schválení rozpočtu Obce Lichkov na rok 2019 budou měsíční výdaje
hrazeny maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu Obce Lichkov na rok 2018.
Pan Jaroslav Merta se předsedajícího dotázal, zda návrh rozpočtu je předkládán ve stavu, jak jej
projednal finanční výbor při svém zasedání dne 5. prosince 2018. Toto předsedající potvrdil.
Pan Zdeněk Brůna vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na
rok 2019 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 9.480.228,--, výdaje ve výši Kč 8.965.228,--, vyšší
příjmy slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 515.000,-- - dle přílohy.
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Usnesení bylo schváleno.
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Projekt „Kladsko – Orlicko – Sněžník“

Jedná se o projekt Sdružení obcí Orlicko. Aktivita Singltreky Orlicka – I. etapa, kde je vydáno
rozhodnutí o umístění stavby. Projekt řeší vybudování přírodě blízkých rekreačních stezek pro terénní
cyklisty v území jižní části Orlických hor – v Bukovohorské hornatině. V rámci prvé etapy bude
v masívu Suchého vrchu a v jeho blízkém okolí vybudováno celkem 20 km přírodě blízkých stezek –
singltreků, skládající se celkem z 12 dílčích úseků a ze třech okruhů lehkého a středně obtížného
charakteru. Hlavním nástupním místem bude Červenovodské sedlo u komunikace č. I/11 mezi obcemi
Jablonné nad Orlicí a Červená Voda.
Další aktivitou je Parkoviště Červenovodské sedlo – dvě části, kde se zpracovává dokumentace
k územnímu rozhodnutí. Projekt řeší vybudování parkoviště pro 34 osobních automobilů na
Červenovodském sedle při výjezdu na Suchý vrch (investor Sdružení obcí Orlicko) a parkoviště pro 34
automobilů směr Buková hora (investor obec Červená Voda). Parkoviště je určeno pro návštěvníky
území Suchého vrchu a Bukové hory, kteří aktivně využívají této přírodní oblasti k lyžařské turistice
v zimním období a k pěší a k cykloturistice ve zbývající části roku.
Další aktivitou je Marketing. Aktivita řeší marketing projektu zaměřený na marketing
kulturního a přírodního potenciálu území realizace investic. Částečně přebírá aktivity OHP, které od
partnerství v projektu odstoupilo a dále vychází z potřeb území Králického Sněžníku. Ke konkrétním
aktivitám patří např. účast na veletrzích, kampaň v multikinech, vydání trhacích map, vydání tiskových
materiálů, drobné propagační předměty, tisková reklama, webový portál.
Obec Lichkov by měla hradit příspěvek na přípravu projektu ve výši Kč 4.627,-- a dále
spolufinancování projektu v celkové výši Kč 51.198,--, rozložený do čtyř splátek po á Kč 12.556,--,
splatných v letech 2019 až 2023 včetně.
Předsedající uvedl, že tento bod byl ZO projednáván již dne 13. ledna 2016, usnesení nebylo
přijato (hlasování 4-0-4) a znovu, na žádost RNDr. Antonína Fialy, manažera Sdružení obcí Orlicko dne
24. února 2016, usnesení rovněž nebylo přijato (hlasování 3-3-0).
Jedná se o projekt, jehož hlavním partnerem je Sdružení obcí Orlicko a na kterém se spolupodílí
celkem 12 členských obcí. V roce 2016 se schvalovaly (a kromě obce Lichkov) i schválily příspěvky na
realizaci projektu Orlicko-Kladsko-Sněžník, jehož součástí byla výstavba Singltreku Suchý vrch –
Buková Hora I. etapa a parkoviště na Červenovodském sedle. Tehdy projekt v dotačním řízení neuspěl.
Žádost o dotaci upraveného projektu Singletrack Orlicko-Kladsko zopakována a v roce 2018 sdružení
obdrželo na tento projekt dotaci.
Z tohoto důvodu je realizace projektu aktuální a tedy je i aktuální uzavření smlouvy o příspěvku.
Oproti roku 2016 došlo k navýšení spoluúčasti jednotlivých obcí, což je jednak z důvodu snížení počtů
zapojených obcí o Dolní Moravu a Staré Město pod Sněžníkem, které již v projektu nefigurují, jednak
z důvodu aktualizace cen stavebních prací. Projekt bude předfinancován z úvěru (zatím je navržena
splatnost 5 let).
Předsedající uvedl, že Obec Lichkov je dlouhodobým členem Sdružení obcí Orlicko. Akce se
bude realizovat bez naší účasti nebo s naší účastí tak jako tak a je pouze na nás, zda se zapojenými
obcemi budeme solidární a do projektu se zapojíme a budeme se spolupodílet na financování celého
projektu.
Podklady byly zastupitelům původně zaslány e-mailem ve dnech 11. ledna 2016 a 17. února
2016 a nyní opětovně dne 5. prosince 2018.
Pan Zdeněk Brůna vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Pan Miroslav Loufek se dotázal, co akce přinese obci.
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 zapojení obce Lichkov do
spolufinancování projektu „Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož vedoucím partnerem je Sdružení
obcí Orlicko, a to:
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a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na projekt
„Kladsko – Orlicko – Sněžník“ ve výši Kč 4.626,-- a
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši Kč 51.198,--,
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2019 – 2023.
1
N

2
N

3
N

4
N

5
N

6
N

7
N

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:
2n)

0–7–2

Usnesení nebylo schváleno.

Vodovod obce Lichkov – kontrola KHS – na vědomí

V pátek dne 7. prosince 2018, v době od 10:30 do 11:30 hodin v kanceláři starosty, proběhla
kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí. Předmětem kontroly
bylo hygienické zabezpečení vodovodu, provozní deník, kontrola volného chlóru, kontrola kvality vody
a její vyhodnocení za roky 2017 a 2018, dále hodnocení ukazatelů kvality vody, údržba vodovodní sítě a
vodojemu. Nedostatky nebyly zjištěny
Protokol o kontrole byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 7. prosince 2018 a od téhož dne je
rovněž zveřejněn na obecním webu v sekci „Obecní vodovod“. Předsedající uvedl, že usnesení –
protokol o kontrole se neschvaluje, pouze se bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba
jednotlivé výhrady uvést do usnesení.
Dotazy k provedené kontrole ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Protokol o kontrole KHS
Pardubického kraje, pod sp. zn. KHSPA/2018/HOK/UO, ze dne 7. prosince 2018“ – dle přílohy,
bez výhrad.
Informace obce
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

předsedající poděkoval ekonomickému subjektu David Mucha za opravu chodníku poškozeného při
dopravní nehodě dne 17. května 2018
předsedající poděkoval Základní škole a mateřské škole Lichkov a jarmarečnímu výboru a
pomocníkům za Vánoční jarmark a za rozsvícení vánočního stromu obce – opět velice zdařilé a
pěkné akce
7. prosince 2018 se v Králíkách konalo setkání starostů ORP s hejtmanem Pardubického kraje –
nejzásadnější informace – změna v dopravní obslužnosti na železničních tratích č. 024 a 025, od
roku 2020 bude dopravu zajišťovat Leo Express, dne 5. ledna 2019 by mělo být v žst. Letohrad a
Lichkov představení vlakové soupravy Stadler FLIRT a později i modernizované vlakové soupravy
Alstom LINT v barvách Pardubického kraje; obchvat Lichkova – dle vyjádření hejtmana není v
dlouhodobém plánu a ani se tam nedostane, přednost má stavba přivaděčů pro D35, obchvaty
Pardubic, Chrudimi, Holic a dalších
dne 9. prosince 2018 – výtržnost v restauraci – rozbitá skleněná výplň dveří, pachatel zadržen, šetří
policie, škoda cca Kč 4.000,-- – pokusíme se uplatnit přes pojišťovnu
dne 10. prosince 2018 byl navrácen původní lustr do kostela sv. Josefa – dělníka v Lichkově –
předsedající poděkoval restaurátorce paní Lucii Štefankové, DiS.
dne 12. prosince 2018 v 18:00 hodin u hasičárny – Česko zpívá koledy, zvou hasiči Lichkov
dne 19. prosince 2018 v 15:30 hodin na sále vystoupí děti ze Základní školy a mateřské školy
Lichkov se svým Vánočním vystoupením, zvou děti a zaměstnanci školy
dne 23. prosince 2018 – tradiční Vánoční vigilie v kostele sv. Josefa – dělníka v Lichkově – zvou
účinkující dětský a ženský sbor obec – bude slavnostní rozsvícení lustru
v pátek 14. prosince 2018 je uzávěrka pro zasílání příspěvků do Lichkovského Občasníku na Vánoce
a měsíce leden a únor 2019
dne 13. prosince 2018 se koná správní rada OPS Králický Sněžník – volba nového vedení
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•
•

•
•
•

•

dne 18. prosince 2018 se v Nekoři koná valná hromada Sdružení obcí Orlicko a VI. setkání starostů
v rámci CSS
od 1. ledna 2019 budou zpoplatněny informační SMS zprávy obce – SOIKA – jedna SMS zpráva á
Kč 1,-- bez DPH, expres SMS á Kč 2,-- bez DPH a jeden e-mail á Kč 0,10 bez DPH (v roce 2018
obec odeslala 94.000 SMS zpráv a 3.500 e-mailů, v rámci jedné informace odchází více jak 280
SMS zpráv a 60 e-mailů) je nutné mít předplacený kredit – budeme jednat s ANTEE s.r.o. o
zavedení modulu informačních zpráv z obecního webu, pro jistotu je objednáno 1.000 SMS zpráv –
Kč 1.210,-odborný zástupce k provozování kanalizace a ČOV Lichkov, doposud vykonávala obchodní
společnost VENCL – SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. – smlouva je vypovězena, běží
výpovědní lhůta, od 1. prosince 2019 si tuto činnost bude obec zajišťovat sama
kanalizace a ČOV – nekázeň obyvatel, stále jsou do kanalizace splachovány hadry, vlhčené
ubrousky a hygienické potřeby – ucpávají se čerpadla a tlakové řády, opravy prodražují provoz a
zdržují od jiné práce
nedoplatky vůči obci k 10. prosinci 2018 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 57.037,-(původně Kč 58.037,--, z toho Kč 3.459,-- je přihlášení do insolventního řízení), vodné a stočné za
2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), vodné a stočné za 2/3 2018 Kč
34.233, (původně Kč 51.713,--), odpady do 2016 Kč 9.769,-- (přihlášeno do insolventního řízení),
odpady 2018 Kč 1.550,-- (původně Kč 3.630,--) – šly upomínky
plnění rozpočtu k 30. listopadu 2018: příjmy schválené Kč 8.415.420,--; upravené Kč 8.985.377,--;
skutečnost Kč 9.332.583,-- – příjmy na 103,86 %; výdaje schválené Kč 7.904.420,-- ; upravené Kč
8.887.734,--; skutečnost Kč 7.952.235,-- – výdaje na 89,47 % – finka je vyvěšena na webu.
Diskuse

Pan Štěpán Kalous připomenul pomoc s otopem na zimu paní Motyčkové, přednesl návrh pana.
J. Gerži na možnou změnu stanoviště vánočního stromu, poukázal na možné využití dřevní hmoty ze
vzrostlých jehličnanů, z parcely, která sousedí s parcelou, kde by měl v budoucnu stát rodinný dům jako řezivo pro trámoví na opravu zázemí „bojiště“ SDH a pro možné potřeby některých oprav u TJ
TATRAN Lichkov.
Pan Zdeněk Brůna vystoupil se svým příspěvkem do diskuse, podklady k vyhotovení zápisu však
nedoložil.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení, kterou
provedla paní Denisa Sejkorová.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. prosince 2018:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Mgr. Marii Foglovou a pana
Stanislava Moravce a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
1
A

2
Z

3
A

4
-

5
Z

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

5–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

6
-

7
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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8
A

9
A

Č.j.: 92/18: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 5.
prosince 2018 – bez výhrad.
Č.j.: 93/18: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 12.
listopadu 2018 – bez výhrad.
Č.j.: 94/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zpracování projektu – „Posílení vodního zdroje
vodovodu obce Lichkov - nový vrt“ v rámci dotačního titulu MŽP „Zdroje pitné vody 2018-2020“
a administrací projektu pověřuje obchodní společnost DABONA s.r.o., IČ: 64826996, se sídlem na
adrese Rychnov nad Kněžnou, ul. Sokolovská čp. 682, psč. 516 01 s nabídkovou cenou ve výši Kč
138.000,-- bez DPH – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

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.: 95/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 399/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 144 m2
do SJM manželům Ivanovi a Evě Matoulkovým, oba trvale bytem Lichkov čp. 3, psč. 561 68 –
výdejní místo Lichkov, za částku ve výši Kč 9.220,-- bez DPH s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku ve výši Kč 2.800,-- a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

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.: 96/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup pozemkové parcely č. 1357/4, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 36 m2, za částku ve
výši Kč 1.810,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

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.: 97/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podpacht pozemkové parcely č. 74/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 2.180 m2, paní
Nicole Záleské, trvale bytem Lichkov čp. 30, psč. 561 68, a to od 1. ledna 2019 na dobu neurčitou
za podmínky úhrady podpachtovného ve výši á Kč 104,-- za pachtovní rok a pověřuje starostu
obce k podpisu podpachtovní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

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.: 98/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram č. 117D821 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 117D821A – Podpora obnovy místních
komunikací“ a pověřuje starostu obce k podpisu a podání žádosti o dotaci.
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1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

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.: 99/18: Zastupitelstvo obce Lichkov stanovuje svým neuvolněným členům, za výkon funkce,
odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta Kč 9.342,--, předseda výboru
zastupitelstva Kč 1.096,--, člen výboru zastupitelstva Kč 710,-- a člen zastupitelstva bez dalších
funkcí Kč 350,--; odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2019; v případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
1
A

2
A

3
A

4
-

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 100/18: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 12/2018 ze dne
23. listopadu 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 101/18: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 13/2018 ze dne
30. listopadu 2018“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 102/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 14/2018 ze dne 10.
prosince 2018“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 103/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Základní
školy a mateřské školy Lichkov na období let 2020 - 2021 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
N

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 104/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Obce Lichkov
na období let 2020 - 2023 – dle přílohy.
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A
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A
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A
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A

6
Z

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 105/18: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok
2019 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 9.480.228,--, výdaje ve výši Kč 8.965.228,--, vyšší příjmy
slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 515.000,-- - dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zapojení obce Lichkov do spolufinancování projektu
„Kladsko – Orlicko – Sněžník“, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko, a to:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 na projekt
„Kladsko – Orlicko – Sněžník“ ve výši Kč 4.626,-- a
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši Kč 51.198,--,
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2019 – 2023.
1
N

2
N

3
N

4
N

5
N

6
N

7
N

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:

0–7–2

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 106/18: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Protokol o kontrole KHS
Pardubického kraje, pod sp. zn. KHSPA/2018/HOK/UO, ze dne 7. prosince 2018“ – dle přílohy,
bez výhrad.
Příští zasedání zastupitelstva bude v pondělí dne 18. února 2019 v 18:00 hodin – předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu..
Další předběžné termíny pro konání ZO, vždy v pondělí: 8. dubna 2019 – 18:00 hodin, 10.
června 2019 – 18:00 hodin, 9. září 2019 – 18:00 hodin, 11. listopadu 2019 – 18:00 hodin a 16. prosince
2019 – 17:00 hodin. Zasedání zastupitelstva ukončeno v 19:04 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 10. prosince 2018 a o podrobnou rozpravu doplněn dne 20. prosince
2018.
Poznámky pořídila:
Denisa Sejkorová

Ověřovatelka zápisu:
Mgr. Marie Foglová

Ověřovatel zápisu:
Stanislav Moravec

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Zapsal:
Mgr. Roman Richtr

Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr
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