Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 15. dubna 2019, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Mgr.
Marie Foglová (5), Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra
Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
12x (3x příchod v 18:21 hodin, 1x odchod v 19:18 hodin, 4x odchod v 19:26 hodin, 1x
odchod v 19:47 hodin, 1x odchod v 20:10 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 8. dubna 2019 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 všech devět členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Brůnu a paní Alexandru Stejskalovou.
Poznámky k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizovala paní Denisa Sejkorová, zapisovatelem byl
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 pana Zdeňka
Brůnu a paní Alexandru Stejskalovou a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 8. dubna 2019, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru – na vědomí
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lichkov za rok 2018 (audit)
b) schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Lichkov
za rok 2018
c) schválení účetní závěrky Obce Lichkov za rok 2018
d) závěrečný účet Obce Lichkov za rok 2018
e) prodej ppč. 733/3
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f) prodej ppč. 733/6
g) směna ppč. 1305/21
h) bezúplatný převod ppč. 153/4
i) záměr obce – prodej ppč. st. 296, část ppč. 128/2 a část ppč. 128/3
j) pronájem ppč. 733/1
k) smlouva o zřízení VB – služebnosti na ppč. 3021/2
l) dohoda o odborné pomoci Městské knihovny Králíky
m) OZV obce č. 1/2019 – pohyb psů na veřejných prostranstvích
n) OZV obce č. 2/2019 – o nočním klidu
o) využívání vlečkové koleje č. 13 v žst. Lichkov
p) rozpočtové opatření č. 04/2019 z 28. února 2019 – na vědomí
q) rozpočtové opatření č. 05/2019 z 18. března 2019 – na vědomí
r) rozpočtové opatření č. 06/2019 z 27. března 2019 – na vědomí
s) návrh rozpočtového opatření č. 07/2019 z 18. dubna 2019
t) cenová kalkulace V+S 2019 – na vědomí
3) Informace obce
4) Diskuse
a) aktualizace pasportu komunikací obce
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit bod č. 2u) – výběr zhotovitele přechodu pro chodce, chodníku a
oplocení před čp. 16 – opomenutím starosty obce nebyl tento bod zařazen do programu a dále z podnětu
paní Mgr. Marie Foglové navrhl program doplnit o bod č. 2v) – zpráva Školské rady Základní školy a
mateřské školy Lichkov – informace na vědomí. 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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Výsledek hlasování:
1a)
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Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. února 2019,
přijatá usnesení byla splněna, námitky proti obsahu zápisu nebyly vzneseny. Zápis ze zasedání byl
k nahlédnutí v zasedací místnosti, po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
Předsedající poděkoval panu Janu Faltusovi, dále manželům, panu Karlu Macháčkovi a paní
Lence Macháčkové, manželům, panu Václavu Urnerovi a paní Růženě Urnerové, DiS. a dále manželům,
panu René Vyšohlídovi a paní Marii Vyšohlídové, za darování pozemku parcelního č. 486/12 pod
chodníkem u silnice II/312.
1b)

Zpráva finančního výboru

Finanční výbor se sešel ve středu dne 10. dubna 2019 v 08:00 hodin v kanceláři starosty. Zpráva
byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 15. dubna 2019.
1. Kontrola poplatků ze psů stanovených Obecně závaznou vyhláškou obce Lichkov č. 1/2014, o
místních poplatcích ze dne 18.6.2014. Ke kontrole bylo předloženo:
- Obecně závazná vyhláška obce Lichkov č. 1/2014, o místních poplatcích ze dne 18.6.2014, kterou je
zaveden poplatek ze psů v sazbě za kalendářní rok za prvního psa Kč 100,-- a za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele Kč 150,-- evidence poplatníků poplatku ze psů v územním obvodu obce Lichkov, dle které bylo ke dni kontroly
evidováno 70 držitelů psů
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- účetní doklad č. D10007 ze dne 07.1.2015 na částku ve výši kč 5.006,-- za nákup psích známek
s raznicí; účetní doklad č. D1002 ze dne 18.2.2016 na částku ve výši Kč 2.771,-- za nákup 4 ks schránek
na papírové sáčky, účetní doklad č. D20018 ze dne 18.2.2016 na částku ve výši Kč 2.219,-- za nákup
mikroténových sáčků na exkrementy a účetní doklad č. D70019 ze dne 19.7.2016 na částku ve výši Kč
1.071,-- za nákup 2 ks schránek na papírové sáčky
- přehled příjmů obce z poplatku ze psů: za rok 2016 příjem ve výši Kč 9.375,--, za rok 2017 příjem ve
výši Kč 8.625,-- a za rok 2018 příjem ve výši Kč 8.683,--.
Kontrolní zjištění: obecním úřadem je evidence poplatku ze psů vedena řádně a přehledně, včetně
držitelů psů, kteří jsou v souladu s vyhláškou od poplatkové povinnosti osvobozeni; za období let 2015 –
2019 byly výdaje obce spojené s místními záležitostmi v souvislosti s chovem a držením psů v územním
obvodu obce Lichkov ve výši Kč 11.067,--, přičemž příjmy obce z uhrazených poplatků ze psů byly ve
výši Kč 26.683,--; vzhledem k tomu, že výnosy obce z poplatku ze psů výrazně převyšují náklady obce,
finanční výbor konstatuje, že v současné době není důvod výši poplatku ze psů navyšovat.
2. Projednávané body:
- rozpočtová opatření č. 04/2019, č. 05/2019 a č. 06/2019 – oprava účetního paragrafu a položky dle
požadavku Pardubického kraje, výdaje spojené s údržbou veřejného osvětlení, doplatek Pardubického
kraje na prezidentské volby z roku 2018 – opatření provedena v souladu s kompetencí starosty provádět
změny rozpočtu
- cenová kalkulace vodného a stočného pro rok 2019 – vodné na stejné výši roku 2018, tj. Kč 18,-včetně DPH 15 %, stočné navýšení o Kč 2,--, tj. Kč 44,-- včetně DPH 15 %. Ceny odvozeny z kalkulace
nákladů vodného a stočného v kalendářním roce 2018. Výpočet byl proveden podle platných cenových
předpisů pro vodné a stočné firmou DABONA z Rychnova nad Kněžnou
- výběr zhotovitele přechodu pro chodce, chodníku a oplocení u č.p. 16 – ze čtyř oslovených subjektů
podal cenovou nabídku pouze jeden, a to pan David Mucha, IČ: 86691392 ve výši Kč 295.054,35 včetně
DPH 21 %; FV souhlasí s případným výběrem tohoto subjektu, jakožto zhotovitele předmětného
projektu
- účetní závěrka Obce Lichkov za rok 2018 a závěrečný účet obce Lichkov za rok 2018 – vzato na
vědomí, bez výhrad
- účetní závěrka ZŠ a MŠ Lichkov za rok 2018 – vzato na vědomí, bez výhrad
- výsledek přezkoumání hospodaření Obce Lichkov za rok 2018 – Finanční odbor Krajského úřadu
Pardubického kraje konstatoval, že v hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky; FV vyslovil
poděkování paní účetní Denise Sejkorové za řádné vedení účetnictví obce.
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 10.
dubna 2019 – bez výhrad.
2a)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lichkov za rok 2018 (audit)

Předsedající uvedl, že přezkoumání hospodaření Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2018,
proběhlo dne 15. března 2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla zastupitelům
zaslána e-mailem ve dnech 15. března 2019 a 9. dubna 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Příloha Zprávy obsahuje seznam všech dokumentů a materiálů, jež byly využity při
přezkoumání.
Předsedající uvedl, že Zpráva je od 18. března 2019 zveřejněna na obou úředních deskách
obecního úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Zpráva se neschvaluje, pouze se bere na vědomí –
bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést do usnesení.
Dotazy ke Zprávě, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Zastupitelé se dohodli
na návrhu usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
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2b)
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Lichkov, za rok 2018
Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, jejíž je Obec
Lichkov zřizovatelem, doložila veškeré podklady k uzavření účetního roku 2018. Veškeré podklady byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019. Konkrétně se jedná se o rozvahu, inventarizační
zprávu a povinné přílohy. Podklady pro účetní závěrku byly projednány finančním výborem.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace:
Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2018 – dle přílohy,
bez výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

Schválení účetní závěrky Obce Lichkov za rok 2018

Předsedající uvedl, že veškeré podklady k projednání účetní závěrky Obce Lichkov, za účetní
období roku 2018, byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019. Jednalo se o Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, dále o
Inventarizační zprávu, Plnění rozpočtu, skutečnost – příjmy ve výši Kč 10.172.767,-- a výdaje ve výši
Kč 8.714.290,--, Přílohy včetně Příloh ZŠ a MŠ Lichkov, Rozvaha Obec Lichkov a dále ZŠ a MŠ
Lichkov a Výkaz zisku a ztrát. Podklady pro účetní závěrku byly projednány finančním výborem.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ:
00279161, za rok 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

Závěrečný účet Obce Lichkov za rok 2018

Podklady k projednání Závěrečného účtu Obce Lichkov za účetní období roku 2018, byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019, kdy se jedná o totožné podklady jako pro účetní
závěrku. Předsedající uvedl, že Závěrečný účet popisuje plnění příjmů a výdajů za rok 2018, stavy na
běžných účtech obce a v pokladně, hospodaření příspěvkové organizace, údaje o hospodaření
s majetkem obce, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné
úrovně a dále zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Podklady pro závěrečný účet byly
projednány finančním výborem.
Návrh závěrečného účtu obce, včetně příloh, je od 18. března 2019 vyvěšen na obou úředních
deskách obecního úřadu a dále na internetových stránkách obce v sekci „Rozpočet“.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ:
00279161, za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
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Usnesení bylo schváleno.

Prodej ppč. 733/3

Dne 18. července 2018 byla na obec doručena žádost paní Bc. Barbory Plajerové, o koupi části
pozemku p. č. 733/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, za účelem výstavby
rodinného domu. Dne 27. srpna 2018 byla na obec doručena žádost manželů Pavla a Marty
Kulaxidisových, o koupi části pozemku p. č. 733/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí, za účelem výstavby rodinného domu.
Předsedající uvedl, že se jedná o pozemek ve vlastnictví Obce Lichkov – trvalý travní porost o
výměře 4.617 m2. Na pozemku neváznou žádná věcná břemena, vlastnická práva nejsou omezena. Obec
má na pozemku podzemní sítě ve svém vlastnictví a správě, a to vodovod a kanalizaci.
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 12. listopadu 2018, přijalo usnesení pod Č.j.:67/18,
kterým byl schválen záměr obce – prodej části nemovitosti, pozemkové parcely č. 733/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, trvalý travní porost.
Geometrickým plánem č. 493-397/2018, ze dne 4. února 2019, byl z původní parcely oddělen,
mimo jiné, pozemek p. č. 733/3 – trvalý travní porost o výměře 2.047 m2, a stejným GP bylo na
pozemku vytýčeno věcné břemeno pro vodovod a kanalizaci. Celkové náklady na pořízení GP byly ve
výši Kč 27.809,-- a budou rozděleny poměrnou částí mezi kupující a obec.
Panem Janem Čumou, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,
byl vypracován znalecký posudek č. 3535-25/2019, kterým byla stanovena cena pozemku v místě a čase
obvyklá. Cena předmětného pozemku je stanovena na částku ve výši Kč 164.700,--. Při prodeji bude
užito písmena b) Zásad pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Obce Lichkov, ze dne 14. září
2016, tedy kupujícímu bude účtováno pouze 50 % z ceny stanovené znaleckým posudkem, neboť se
jedná o prodej nemovitosti za účelem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení. Kupní smlouva
bude, krom služebnosti inženýrských sítí, obsahovat i ujednání o účtování smluvní pokuty dle
uvedeného písm. b) zásad. 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,a budou rozděleny poměrnou částí pouze mezi kupující.
Dělení pozemků bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Městského úřadu v Králíkách. Záměr
obce byl zveřejněn na všech úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 20. února 2019 do 8.
března 2019 včetně. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019.
Předsedající uvedl, že za sebe navrhuje usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/3, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 2.047 m2 paní Bc.
Barboře Plajerové, nar. 10.4.1994 trvale bytem Lichkov čp. 25, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, za účelem výstavby rodinného domu, za částku ve výši Kč 82.350,-- bez DPH s
podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování do pěti let bude účtována
smluvní pokuta ve výši Kč 82.350,-- bez DPH a dále s podmínkou úhrady poměrných částí
nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy,
kdy svůj návrh usnesení odůvodnil tím, že žádost paní Bc. Barbory Plajerové byla na obec doručena jako
první a předpokládá, že v případě vlastního bydlení zde v obci zůstane, založí zde rodinu, děti budou
chodit do školy, což je ku prospěchu obce.
Pan Štěpán Kalous uvedl, že to cítí stejně jako předsedající.
Pan František Faltus uvedl, že to také takto cítí a je pro, přihlásili se první, jedná se o mladou
rodinu.
Pan Ing. Miloš Praus se dotázal, zda se druzí žadatelé ozvali, že je na místě zvolit obálkovou
metodu.
5

Předsedající uvedl, že manželé Kulaxidisovi žádost o koupi podali a čekají na rozhodnutí
zastupitelstva a obálková metoda by přicházela v úvahu v případě, že by zastupitelstvo nerozhodlo.
Pan Stanislav Moravec uvedl, že je také pro, s paní Bc. Barborou Plajerovou kolem pozemku
chodil a spolu zařizovali vše potřebné.
Pan Štěpán Kalous k věci dále uvedl, že bude třeba provést odvodnění příkopu, neboť pozemek
je podmáčen.
Jiné návrhy usnesení, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Prodej ppč. 733/6

Předsedající uvedl, že dne 18. února 2019 byla na obec doručena žádost pana Štěpána Kalouse, o
koupi části pozemku p. č. 733/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, z důvodu
zajištění přístupu k rodinnému domu čp. 59.
Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Lichkov – trvalý travní porost o výměře 4.617 m2. Na
pozemku neváznou žádná věcná břemena, vlastnická práva nejsou omezena. Obec má pozemku
podzemní sítě ve svém vlastnictví a správě, a to vodovod a kanalizaci.
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 12. listopadu 2018, přijalo usnesení pod Č.j.:67/18,
kterým byl schválen záměr obce – prodej části nemovitosti, pozemkové parcely č. 733/1, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, trvalý travní porost.
Geometrickým plánem č. 493-397/2018, ze dne 4. února 2019, byl z původní parcely oddělen,
mimo jiné, pozemek p. č. 733/6 – trvalý travní porost o výměře 57 m2, a stejným GP bylo na pozemku
vytýčeno věcné břemeno pro vodovod. Celkové náklady na pořízení GP byly ve výši Kč 27.809,-- a
budou rozděleny poměrnou částí mezi kupující a obec.
Panem Janem Čumou, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,
byl vypracován znalecký posudek č. 3535-25/2019, kterým byla stanovena cena pozemku v místě a čase
obvyklá. Cena předmětného pozemku je stanovena na částku ve výši Kč 4.590,--. 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,-- a budou rozděleny poměrnou částí pouze mezi kupující.
Předsedající dále uvedl, že dělení pozemků bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Městského
úřadu v Králíkách. Záměr obce byl zveřejněn na všech úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v
době od 20. února 2019 do 8. března 2019 včetně. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9.
dubna 2019.
Pan Štepán Kalous uvedl, že hranice mapového pozemku je posunuta asi o 1 – 1,5 m.
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. 733/6, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 57 m2 panu
Štěpánu Kalousovi, nar. 28.4.1983 trvale bytem Lichkov čp. 59, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, za částku ve výši Kč 4.590,-- bez DPH s podmínkou úhrady poměrných částí nákladů na
pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.
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2g)

Směna ppč. 1305/21

Na konci roku 2018, ze strany Pardubického kraje, došlo k bezúplatnému převodu pozemků pod
chodníkem u silnice II/312 na obec. Na základě vypracovaného geometrického plánu č. 468-284/2017 je
patrné, že chodník fyzicky leží i na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, v tomto případě se jedná o
pozemky p. č. 142/1 a st. 57, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jejichž
vlastníkem je pan Pavel Volkán, trvale bytem Lichkov čp. 148. Geometrickým plánem byly z těchto
dvou pozemků odděleny nově vzniklé parcely p. č. 142/4 – díl m o výměře 13 m2 a 142/4 – díl n o
výměře 6 m2. Naopak za chodníkem vznikl travnatý pruh pozemkového č. 1305/21 o výměře 4 m2, který
je ve vlastnictví obce. S panem Pavlem Volkánem je dohodnuto, že dojde ke směně s doplatkem, kdy na
obec by byl převeden nově vzniklý pozemek p. č. 142/4, naopak na pana Pavla Volkána by byl převeden
pozemek p. č. 1305/21, který obec nepotřebuje.
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 18. února 2019, přijalo usnesení pod Č.j.:04/19,
kterým byl schválen záměr obce – směna nemovitosti, pozemkové parcely č. 1305/21, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha.
Znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 3515-5/2019, ze dne 6. ledna 2019, byla cena pozemků
v místě a čase obvyklá stanovena na Kč 2.910,-- za nově vzniklý pozemek p. č. 142/4 a Kč 200,-- za
pozemek p. č. 1305/21.
Předsedající uvedl, že dle platného územního plánu se oba pozemky nachází v oblasti označené
jako DS – plochy dopravní infrastruktury – silnice, tedy k ceně pozemků nebude připočítávána daň z
přidané hodnoty.
Dělení pozemků bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Městského úřadu v Králíkách. Záměr
obce byl zveřejněn na všech úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 22. února 2019 do 11.
března 2019 včetně. Veškeré náklady spojené se směnou ponese obec. Podklady byly zastupitelům
zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019.
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 směnu pozemku p.č. 1305/21 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, ve vlastnictví Obce Lichkov, IČ: 00279161, za pozemek p.č.
142/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, ve vlastnictví pana Pavla Volkána, nar.
22.5.1954, trvale bytem Lichkov čp. 148, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, oba obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, s doplatkem panu Pavlu Volkánovi ve výši Kč
2.710,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2h)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Bezúplatný převod ppč. 153/4

Předsedající uvedl, že na konci roku 2018, ze strany Pardubického kraje, došlo k bezúplatnému
převodu pozemků pod chodníkem u silnice II. třídy č. 312, na obec. Na základě vypracovaného
geometrického plánu č. 468-284/2017 je patrné, že stavba – těleso krajské silnice II/312, částečně leží na
pozemcích ve vlastnictví Obce Lichkov, konkrétně se jedná o pozemek p. č. 151/3, ze kterého byl
oddělen díl „c“ o výměře 0,38 m2, dále o pozemek p. č. 153/2, ze kterého byl oddělen díl „a“ o výměře
68 m2 a o pozemek p. č. 486/8, ze kterého byl oddělen díl „p“ o výměře 3 m2, všechny obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 18. února 2019, přijalo usnesení pod Č.j.:22/19,
kterým byl schválen záměr obce – bezúplatný převod nemovitosti, pozemkové parcely č. 153/4, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha.
Účetní hodnota darovaného pozemku činí Kč 281,77. O dělení pozemků byl požádán Stavební
úřad Městského úřadu v Králíkách. Záměr obce byl zveřejněn na všech úředních deskách Obecního
úřadu Lichkov v době od 22. února 2019 do 11. března 2019 včetně. Správou a údržbou silnic
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Pardubického kraje byl vypracován návrh textu darovací smlouvy. Podklady byly zastupitelům zaslány
e-mailem dne 9. dubna 2019.
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 pod
Č.j.:OULi/293/2019-STAR, kterou dárce, tedy Obec Lichkov, IČ: 00279161, obdarovanému,
kterým je Pardubický kraj, IČ: 70892822, daruje pozemek p.č. 153/4, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 71 m2 – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2i)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Záměr obce – prodej ppč. st. 296, část ppč. 128/2 a část ppč. 128/3

Dne 1. dubna 2019 byla na obec doručena žádost pana Ing. Pavla Kuneše o prodej pozemku p. č.
st. 296 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp. a če., dále o
pozemek p. č. 128/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 128 m2 a o část pozemku p. č. 128/2 –
trvalý travní porost o celkové výměře 701 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí. Požadované části pozemků jsou patrné z přiložené mapky, která byla aktualizována e-mailem dne
15. dubna 2019. Žadatel uvádí, že uhradí náklady na pořízení geometrického plánu a ústně prohlásil, že
uhradí i náklady na pořízení znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé, případě další
náklady. Žadatel svoji žádost odůvodňuje končící nájemní smlouvou, jež skončila dne 31. března 2019
uplynutím sjednané nájemní doby, dále provedenou úhradou kupní ceny ve prospěch bývalého majitele,
dále tím, že požadované pozemky tvoří s jeho pozemky logický celek a další.
Všechny pozemky mají zajištěn přístup. Na pozemcích a v jejich těsné blízkosti leží inženýrské
sítě ve vlastnictví a správě Obce Lichkov – vodovod a kanalizace. Obec pozemky zakoupila v dražbě,
kdy doposud neproběhlo rozvrhové řízení, tedy ke všem třem pozemkům má obec omezena vlastnická
práva. Konkrétně na těchto vázne zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní
právo smluvní a dále zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Dle vyjádření Katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, je převod nemožný, dle vyjádření JUDr.
Hlavsové je převod sice teoreticky možný, ale v praxi téměř nerealizovatelný, a to z důvodu omezení
vlastnického práva, navíc finanční prostředky získané převodem by musely být uloženy v advokátní
úschově, a to až do výmazu zástavních práv. Zástavní práva by se současně přenesla i na budoucího
vlastníka. O výmazu zástavních práv se v současné době intenzivně jedná, termín rozvrhového řízení
však stanovit nelze.
Předsedající dále uvedl, že se nyní nejedná o prodeji, ale pouze o záměru prodeje. Podklady byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019 a aktualizovaný plánek dne 15. dubna 2019.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že by pokračoval v nájemní smlouvě, neboť zde může být problém
s omezenými vlastnickými právy a v případě rozhodnutí soudu a exekutora v neprospěch obce by se vše
vracelo do původního stavu. Zveřejnění záměru obce k prodeji se mu jeví jako předčasné, dražba může
být zrušena a vše připadne Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten má zcela jiné
sazebníky.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že chtěl něco obdobného také navrhnout. Pokud není možné jednat o
případném prodeji, je třeba nějak ošetřit to, že pan Kuneš pozemky užívá, a tak je rovněž pro to, aby si
pan Kuneš podal žádost o pronájem a obec, aby mu případně umožnila si pozemky pronajmout.
Pan František Faltus uvedl, že vše bylo řečeno.
Předsedající uvedl, že z důvodů možné podjatosti jeho osoby vůči panu Ing. Pavlu Kunešovi se
hlasování zdrží, přesné důvody podjatosti uváděl v loňském roce, při hlasování o Dohodě o ukončení
nájemní smlouvy. 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 záměr obce – prodej pozemku p. č. st. 296
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp. a če., dále
prodej pozemku p. č. 128/3 – trvalý travní porost a prodej části pozemku p. č. 128/2 – trvalý travní
porost, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, kdy přesná výměra
pozemků bude stanovena na základě geometrického plánu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2j)

0–7–2

Usnesení nebylo schváleno.

Pronájem ppč. 733/1

Dne 13. srpna 2019 byla na obec doručena žádost paní Nicole Záleské, o pronájem pozemku p. č.
733/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Pozemek je ve vlastnictví Obce Lichkov,
vlastnická práva nejsou nijak omezena. Přes pozemek vede vodovod a kanalizace. Geometrickým
plánem č. 493-397/2018 byla výměra pozemku stanovena na 2.207 m2. Oprava údajů v katastru
nemovitostí bude provedena v rámci zápisu nově vzniklých pozemků p. č. 733/3 a p. č. 733/6.
Předsedající uvedl, že záměr obce byl zveřejněn na obou úředních deskách Obecního úřadu
Lichkov v době od 13. do 31. března 2019 včetně. Pronájmu tedy nic nebrání. Případná nájemní smlouva
bude obsahovat doložku o právu přístupu pronajímatele na pozemek z důvodu zřízení na pozemku a
vedení přes něj kanalizaci pro obec Lichkov a vodovod pro obec Lichkov, provozovat je a udržovat.
Výpočet nájemného: celková výměra 2.207 m2 * koeficient 2,16 = 4.767,12 * 2 % = 95,34, po
zaokrouhlení Kč 95,-- za rok. Nájemné na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. Podklady byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019.
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 pronájem pozemkové parcely č. 733/1 –
trvalý travní porost o výměře 2.207 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
paní Nicole Záleské, trvale bytem Lichkov čp. 30, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1.
května 2019 na dobu neurčitou, nájemné ve výši á Kč 95,-- za kalendářní rok a pověřuje starostu
obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2k)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o zřízení VB – služebnosti na ppč. 3021/2

Předsedající uvedl, že dne 4. března 2019 byl obci doručen návrh textu smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, týkající se zřízení služebnosti na služebném pozemku parcelního č.
3021/2, spočívající v právu oprávněné, tedy obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., umístit,
provozovat, opravovat a udržovat na pozemku zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci a současně povinnost povinné, tedy Obce Lichkov, výkon těchto práv strpět.
Rozsah věcného břemene je dán geometrickým plánem č. 486-553/2018, který je nedílnou součástí
smlouvy. Smlouva se týká kabelové přípojky nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu na
pozemkové p. č. 3021/6 v Lichkově.
Veškeré náklady spojené s věcným břemenem nese oprávněná, VB je zřizováno za úplatu ve výši
Kč 1.000,-- bez DPH. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019.
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 Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2016888/VB/2, Lichkov,parc.č.3021/6,p.Grúz,nová SS100 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2l)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Dohoda o odborné pomoci Městské knihovny Králíky

Městská knihovna v Králíkách, opět po roce, nabízí Obci Lichkov, resp. Obecní knihovně
Lichkov, odbornou pomoc v oblasti nákupu knih do výměnného fondu. Obdobná dohoda je
Zastupitelstvem obce Lichkov schvalována již od 2015, Součástí dohody je příspěvek ve výši á Kč 2,-na občana obce, vše na rok 2019. Obecní knihovna v Lichkově má od listopadu 2015 ve výpůjčce
několik souborů VF3, které jsou financovány z těchto dohod. Knihovna má dále ve výpůjčce ročně
minimálně po dvou až třech souborech VF5 (vždy po 60 titulech), které jsou nakupovány z finančních
prostředků Okresní knihovny v Ústí nad Orlicí. Knihovna samozřejmě spravuje i vlastní knižní fond.
Obec Lichkov měla k 1. lednu 2018 celkem 512 obyvatel, finanční příspěvek by tedy činil minimálně Kč
1.024,--. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o odborné pomoci“ Městské
knihovny Králíky Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.024,--, na rok
2019 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření dohody.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2m)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

OZV obce č. 1/2019 – pohyb psů na veřejných prostranstvích

Předsedající uvedl, že z důvodů opakovaného volného pobíhání psů a z důvodů napadání občanů
těmito psy, je obec nucena přistoupit k projednání obecně závazné vyhlášky obce, kterou budou
stanoveny pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lichkov a vymezující prostory pro
volné pobíhání psů. Předsedající uvedl, že samotná vyhláška nezamezí volnému pobíhání psů, ale
nezodpovědného chovatele, za volné pobíhání jeho psů, bude možno projednat za přestupek dle
přestupkového zákona.
Návrh textu OZV a podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov
č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lichkov a
vymezující prostory pro volné pobíhání psů – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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2n)

OZV obce č. 2/2019 – o nočním klidu

Návrh textu Obecně závazné vyhlášky obce Lichkov č. 2/2019 byl zpracován panem Jaroslavem
Mertou, předsedou TJ Tatran Lichkov, z.s. a aktualizuje zejména každoroční akce, dále akce TJ Tatran
Lichkov, z.s., SDH Lichkov a Vojenského muzea Lichkov. Návrhy na zařazení dalších akcí do vyhlášky
nebyly obci doručeny. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté
hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.
Předsedající dále uvedl, že doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna
z důvodu konání oslav příchodu nového roku; o Velikonočním pondělí; o „Pálení čarodějnic“ v noci z
30. dubna na 1. května; o hasičské soutěži „O pohár starosty obce“ v noci z 8. června 2019 na 9. června
2019; o fotbalovém turnaji „Tatran Cup“ v noci z 6. července 2019 na 7. července 2019 a o
vzpomínkové akci Vojenského muzea Lichkov v noci ze 17. srpna 2019 na 18. srpna 2019. Doba
nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v době konání akce „Soptíkův závod
zručnosti“ v noci z 15. června 2019 na 16. června 2019. Návrh textu OZV byl zastupitelům zaslán emailem dne 9. dubna 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Pan Václav Vlček uvedl, že „samozřejmě má, není proti tomu, aby se pořádaly akce, ať se
pořádají klidně každý týden a ne že otočí ampliony do vsi a daj to na plný koule, trošku slušnosti by to
chtělo“.
Paní Dana Luksová uvedla, že „ve čtyři, v pět ráno“.
Pan Václav Vlček uvedl, že „to je jedno jestli v pět nebo v jedenáct, ale prostě, když tam se
ožerou, s prominutím, a hulákaj tam do mikrofonu, aby to slyšela celá obec, myslí si, že by trošku
taková nějaká slušná mez mohla existovat, že si tam tu hudbu pustím tak, abych se u toho pobavil a ne
aby se musela bavit celá obec“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov
č. 2/2019 o nočním klidu – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2o)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Využívání vlečkové koleje č. 13 v žst. Lichkov

Předsedající uvedl, že dne 5. dubna 2019 byl obci doručen dotaz týkající se budoucího záměr při
využívání kolejiště bývalé železniční vlečky v žst. Lichkov. Kolejiště bývalé vlečky (někdejším
vlastníkem byla společnost DKS, s.r.o.) je napojeno do kolejiště SŽDC výhybkou č. 11 v koleji č.11.
Tato odbočná výhybka i vlečková kolej č. 13 je s největší pravděpodobností majetkem obce Lichkov.
Cca 100 m této bývalé vlečkové koleje (včetně výhybky č. 11) leží na pozemku ČD a.s., zbylá část pak
na pozemcích obce (ppč. 1372 a 534/3). Důvodem vyjasnění otázek kolem připojení bývalé vlečky je
plánovaná rekonstrukce některých kolejí (vč. zrušení koleje č. 11) v žst. Lichkov a nové řešení
zabezpečovacího zařízení. Při nejjednodušším řešení by se rekonstrukce vůbec nedotkla ani vaší
výhybky č. 11, nicméně napojení obou kolejí (11 a 13) do stanice by přestalo existovat.
V 19:18 hodin odchod jednoho hosta.
SŽDC dále uvádí, že pokud bychom by se při daném řešení rozhodli pro demontáž výhybky a
koleje, zřejmě by bylo možné práce výhodně koordinovat a dohodnout se na dalších detailech.
Dne 10. dubna 2019 byla oslovena JUDr. Hlavsová s dotazem ve znění: „… ohledně možného
zrušení železniční vlečky do areálu bývalé továrny v Lichkově. Vlečka by snad měla být obce, ale nikde
o tom není žádný zápis a v dražbě jsme zakoupili pouze nemovitosti, drážní těleso není součástí
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pozemku. Můžeme tedy o zrušení vlečky rozhodnut, i když máme omezená vlastnická práva k
nemovitostem, na kterých vlečka leží? Z přiloženého e-mailu SŽDC je patrné, že vlečku odpojí od
nádraží tak jako tak, takže budeme mít sice vlečku, ale bez možnosti napojení na dráhu. Děkuji …“
Dne 11. dubna 2019 JUDr. Hlavsová telefonicky odpověděla, že vlečková kolej je nemovitostí,
která se nezapisuje do katastru nemovitostí. Je na obci, zda bude majetek považovat za svůj, který byl
nabyt v dražbě. Omezení vlastnických práv k nemovitostem nemá mít vliv na rozhodnutí zastupitelstva,
zda vlečku zrušit, či zachovat.
Téhož dne proběhlo jednání se SŽDC, ze kterého vyplynulo, že pokud bychom na zachování
vlečky trvali, tak připojení na železniční trať pravděpodobně zachovají. V současné době nemá vlečka
žádná platná povolení k provozu a ani revize. Před zahájením případného provozu na vlečce by bylo
třeba výhybku a celou vlečku zrevidovat, pravděpodobně i zrekonstruovat. Dále by bylo třeba vše
smluvně ošetřit, stanovit pravidla pro užívání vlečky, stanovit její údržbu, a to včetně výhybky.
V případě potřeby je možno dokumentaci k vlečce dohledat ve spisovně SŽDC.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019 a doplněny dne 11. dubna
2019.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že JUDr. Hlavsová nám nedá nic písemně z toho důvodu, že později
řekne, že nám jenom dala radu.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že pokud jsme v případě pana Kuneše postupovali způsobem, že jsme
neodsouhlasili záměr prodeje s odůvodněním, že nemůžeme nakládat nebo že bychom neměli nakládat
s majetkem bývalé továrny, pokud není ve věci konečným způsobem rozhodnuto, tak se jedná o stejný
případ a domnívá se, že je rozumné nechat to tak, jak to je.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že když nás odpojí, tak ať nás odpojí, potom se uvidí.
Pan František Faltus uvedl, že se pravděpodobně uvažuje o zrušení výhybky na 11. kolej a potom
se bude nanejvýše jezdit na 9. kolej. 11. a 13. kolej je již pět let vyloučena z provozu. Kdyby se měly
koleje obnovovat, bylo by to pravděpodobně vše zcela nové, neustále se hlásí závady, kontrolní orgán
chodí a hlásí závady.
Předsedající uvedl, že SŽDC odpoví dle rozhodnutí zastupitelstva a vysvětlí nemožnost
nakládání s majetkem z důvodu omezení vlastnického práva a že by bylo vhodné vlečku, alespoň
prozatím, zachovat.
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 zrušení železniční vlečky.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–6–3

Usnesení nebylo schváleno.

V 19:26 hodin odchod čtyř hostů.
2p)

Rozpočtové opatření č. 4/2019 z 28.2.2019 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 28. února 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne 9.
dubna 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o opravu
paragrafu a položky na žádost Pardubického kraje – § 5212 – ochrana obyvatelstva byla nahrazena §
5213 – krizovým řízením, částka se nemění.
Rozpočtové opatření je od 6. března 2019 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.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze
dne 28. února 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
12

2q)

Rozpočtové opatření č. 5/2019 z 18.3.2019 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 18. března 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne
9. dubna 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o opravu
veřejného osvětlení v centru obce – § 3631, položka 5171 – zvýšení výdajů o Kč 10.000,--. Předsedající
uvedl, že v rámci opravy došlo k výměně stávajících výbojkových svítidel za svítidla diodová s optikou,
došlo ke snížení světelného smogu. V rámci opravy byla nainstalována dvě nová svítidla před bojištěm
SDH a u čp. 67. U čp. 67 je na zkoušku „inteligentní světlo“ s fotovoltaickým panelem a pohybovým
čidlem. Předpokládaná úspora do Kč 8.000,-- za rok. Další vlna oprav je plánována – přetížený horní
konec, hlavní silnice a další.
Rozpočtové opatření je od 18. března 2019 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.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č.
5/2019 ze dne 18. března 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
2r)

Rozpočtové opatření č. 6/2019 z 27.3.2019 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 27. března 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne
9. dubna 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o příjem
doplatku z Pardubického kraje za prezidentské volby 2018. Příjem ve výši Kč 1.598,-- je zaúčtován na §
6402, položka 2223 (výdaje obce na konání voleb byly vyšší než původně poskytnutá dotace).
Rozpočtové opatření je od 1. dubna 2019 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.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze
dne 27. března 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
2s)

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2019 z 15.4.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2019 ze dne 15. dubna 2019 byl zastupitelům zaslán e-mailem
dne 15. dubna 2019 a v tištěné podobě předán na počátku zasedání. Návrh počítá s výdaji: doplatek za
kompostéry, pořízení GP na cestu U třech mostů, nákupem ohříváku do kuchyně ZŠ a MŠ Lichkov,
oprava plotu u čp. 16 (s chodníkem a přechodem), opravu veřejného osvětlení, nákup pozemků a
s výdaji na zajištění voleb do Evropského parlamentu, v příjmech počítá s vratkou za vyúčtování
elektřiny na ČOV a na nebytových prostorách a s plněním za pojistné události.
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. 7/2019 ze dne 15.
dubna 2019“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2t)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kalkulace vodné a stočné na rok 2019 – na vědomí

Předsedající uvedl, že cena vodného a stočného je stanovována vždy na příslušný kalendářní rok,
a to na základě kalkulace která zohledňuje výdaje a příjmy roku předešlého a výdaje a příjmy plánované
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na aktuální rok, nyní na rok 2019. Kalkulace zohledňuje schválený Plán financování obnovy
vodohospodářské infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod) v majetku Obce Lichkov na období let
2015 až 2024, který byl schválen ZO dne 15. dubna 2015, usnesením pod Č.j.: 30/15. Na základě všech
známých a předpokládaných skutečností činí vodné pro rok 2018 á Kč 18,--/m3 s DPH (bez změny) a
stočné pro rok 2018 á Kč 44,--/m3 s DPH (+ Kč 2,--/m3). Stočné respektuje podmínku SFŽP.
Zaokrouhlení u ceny s DPH je provedeno na celé koruny, v rámci zákonných možností (pohyb ceny +/5 %). Kalkulace je zveřejněna na obou úředních deskách Obecního úřadu Lichkov a aktuálně platné
ceníky a zmíněné kalkulace budou po zasedání umístěny na internetových stránkách obce.
V rámci obnovy vodovodu je v plánu oprava uzávěrů jednotlivých větví vodovodu a minimálně
jednoho nefunkčního hydrantu u čp. 4, dále pokračování v opravě oplocení vodojemu a studní, případná
oprava závad zjištěných při revizi hydrantů a dále dle potřeb. V případě kanalizace není na letošní rok
plánována žádná obnova, pouze běžná údržba a zakoupení dvou čerpadel s příslušenstvím do DČS.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 9. dubna 2019. Kalkulace se neschvaluje,
pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto uvést do zápisu.
Dotazy ke kalkulaci, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Zastupitelé se
dohodli na návrhu usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro
rok 2019 – dle přílohy, bez výhrad.
2u)

Výběr zhotovitele akce: „Přechod pro chodce + chodník a oplocení - čp. 16“

V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu nového přechodu pro chodce
před čp. 16 v Lichkově. Podmínkou bylo nainstalovat přechod mezi chodníky, včetně osvětlení. Tím
vyvstala potřeba výstavby nového oplocení předzahrádek u bytového domu čp. 16. Stavební povolení
bylo vydáno v únoru 2019. Starosta obce, v rámci průzkumu trhu k veřejné zakázce malého rozsahu,
poptal e-mailem případné zhotovitele, a to: ekonomický subjekt David Mucha, Lichkov, ekonomický
subjekt Petr Havle, Lichkov, dále ekonomický subjekt Vratislav Hoško, Bílá Voda a obchodní
společnost V a k s t a v spol. s r.o., Jamné nad Orlicí.
V případě této stavební akce obec nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu.
Podané nabídky byly hodnoceny podle kritérií nejnižší nabídkové ceny v Kč. Výsledné pořadí: 1.
ekonomický subjekt David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68, s
nabídkovou cenou ve výši Kč 295.054,35 s DPH. Ekonomické subjekty Petr Havle a Vratislav Hoško
cenové nabídky nedoručily a obchodní společnost V a k s t a v spol. s r.o., se z průzkumu trhu omluvila.
Navíc bylo zjištěno, že Petr Havle není ekonomicky činný přesto, že měl o realizaci nabídky zájem.
Předsedající navrhl schválit výsledek hodnocení – pořadí nabídek dle uvedeného pořadí a dále
doporučil uzavřít smlouvu s účastníkem, jenž jako jediný podal nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč
295.054,35 s DPH, kterým je ekonomický subjekt David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese
Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – nabídková cena koresponduje s rozpočtem projektanta.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 10. dubna 2019.
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 pořadí veřejné zakázky malého rozsahu
„Přechod pro chodce + chodník a oplocení - čp. 16“:
1. David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, s nabídkovou cenou ve výši Kč 295.054,35 s DPH.
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.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ekonomickým
subjektem David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní
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místo Lichkov, na realizaci akce „Přechod pro chodce + chodník a oplocení - čp. 16“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2v)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zpráva Školské rady Základní školy a mateřské školy Lichkov – na vědomí

Paní Mgr. Marii Foglové, předsedkyně Školské rady Základní školy a mateřské školy Lichkov,
přítomné zastupitele a hosty seznámila s informacemi z lichkovské školy:
- dne 21. března 2019 proběhlo jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lichkov; jednání se zúčastnili: paní
Mgr. Marie Foglová (předseda), pan Štěpán Kalous, paní Mgr. Ivana Mědílková a paní Bc. Petra
Kašková; paní Mgr. Tereza Coufalová podala rezignaci na člena školské rady; škola byla tedy vyzvána,
aby do příštího jednání školské rady zvolila nového člena;
Program jednání:
1) počty dětí – MŠ 18 (k 1.9.2018 12), ZŠ 15 (k 1.9.2018 14)
2) Commenia skript – informace pro veřejnost, že se již nevyučuje; v první třídě se již učí pouze psací
písmo, ostatní mají možnost chodit na volitelný předmět, kde se učí psát psacím
3) IT učebna a zázemí – 20 PC, lépe fungující server, bezdrátový tisk; se vším pomáhá pan Sejkora; do
budoucna myšlenka, že by v každé třídě bylo cca 5 počítačů pro samostatnou práci
4) rekonstrukce prostor MŠ – změna členění interiéru + nový nábytek.
5) nové financování – od ledna roku 2020; přišla nabídka přímo z MŠMT; v květnu proběhne k této
problematice školení; byla by možnost žádat obě třídy na výjimku
6) personální situace – paní Mgr. Coufalová se rozhodla odejít (větší město či Austrálie), zatím bez
výpovědi; paní ředitelka má celkem 4 uchazeče (z toho jeden velice reálný).
Předsedající uvedl, že škola se zapojila do projektu na nákup IT vybavení – dotace bez
spoluúčasti a udržitelnosti – je v jednání.
Dotazy ke Zprávě, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Zastupitelé se dohodli
na návrhu usnesení ve znění:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Zprávu Školské rady Základní školy
a mateřské školy Lichkov – bez výhrad.
Informace obce:
 dne 30. listopadu 2015 byla podepsána kupní smlouva na pozemek p. č. 3032/2, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, který byl obcí prodáván za účelem výstavby rodinného domu
s podmínkou kolaudace do pěti let; rodinný dům je dokončen a dne 15. dubna 2019 bylo domu
přiděleno čp. 184, tímto dnem pominuly důvody sjednané smluvní pokuty
 porucha vodovodu byla lokalizována a objekt, ve kterém docházelo k úniku vody, byl odpojen od
vodovodu
 po zimě drobné škody na obecním majetku – pojišťovna nahradila veškeré uplatněné škody
 fabrika – byla podána stížnost Ministerstvu spravedlnosti ČR na neodůvodněné průtahy v řízení –
nastal drobný posun ve věci, krajský soud úkoluje exekutora, obec podala exekutorovi návrh na
stanovení lhůty, pokud bude soud akceptovat, budou do exekučního řízení zahrnuti dědicové
povinného Františka Urbana a mohlo by proběhnout rozvrhové řízení
 26. března 2019 se v Jamném nad Orlicí konala valná hromada Sdružení obcí Orlicko – od roku 2020
navýšení příspěvků obcí do 2.000 obyvatel na Kč 80,-- na obyvatele a rok (v ceně je zohledněno
GDPR a CSS), otevřela se diskuse kolem opomíjené cyklostezky Letohrad – Králíky
 z minulé diskuse – byl opraven přístřešek nad terasou u restaurace a vyčištěny dešťové svody; bylo
opraveno propadlo pro nápovědu na jevišti sálu a opraven kompresor k chlazení a točení, dále bylo
kompletně vyměněno potrubí k chlazení; bylo jednáno s majiteli domu čp. 199 a je přislíbeno
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uklizení kolem domu – postupně, během letošního roku; objednána oprava pozadí na vývěsních
plochách
předsedající poděkoval zahrádkářům a SDH za Setkání k MDŽ
předsedající poděkoval za Velikonoční jarmark – návštěvy ze širokého okolí, akce získává krajský
rozměr
předsedající poděkoval zahrádkářům za úklid parčíku – nově byl vysazen strom svobody, byť až
v roce 2019 – po vývratu v parčíku
předsedající poděkoval hasičům IZS Králíky za zásah na topolu nad hřbitovem
předsedající poděkoval členům JSDH obce za bourací práce v garážích výjezdové techniky z důvodu
kompletní rekonstrukce elektroinstalace; jedná se o rekonstrukci podlah z leštěného betonu
kostel – od března 2019 probíhají práce na kostele; z fasády byl odstraněn nadzemní přívod NN, nově
kabelový přívod ve vlastnictví obce; byl vyměněn elektroměrový rozvaděč na fasádě a dále rozvaděč
v kostele, proběhlo zednické zapravení, bude výmalba; restaurátorské zprávy na barevnost – plochy
v barvě č. 9053, plastické prvky v bílé; restaurování kamenných prvků ve fasádě; je objednán
restaurátorský průzkum na barevnost oken a dveří; byly započaty restaurátorské práce na věčném
světle
je zpracovaná kompletní projektová dokumentace na opravu střechy čp. 203, včetně výstavby dvou
bytových jednotek do III. NP
jedná se o dotaci na výměnu zdroje tepla a zateplení restaurace čp. 189
proběhla oprava veřejného osvětlení a varovného a vyrozumívacího systému obce
od února probíhá deratizace kanalizace a okolí
probíhají výměny vodoměrů – provádí místostarosta obce, pan Stanislav Moravec
na základě podnětu pana Milana Kubaníka a paní Dagmar Dvořáčkové proběhlo místní šetření
Krajského úřadu Pardubického kraje na místní komunikace IV/8b – závěr: komunikace není
zastavěna stavbou, nelze ji mít za místní komunikaci – aktualizovat pasport komunikací a
předmětnou komunikaci začlenit jako komunikaci účelovou, dále vytýčení vzájemných hranic mezi
pozemky p. č. 1255/1 ve vlastnictví obce a ppč. 1255/2, 1255/3 a 1255/4 ve vlastnictví fyzických
osob – pasport komunikací je v řešení, stabilizace hranic je provedena, bude následovat vytýčení
hranic s vlastníky
dopravní značení na místní komunikaci IV/8b – proti veřejné vyhlášce byla podána námitka, dne 11.
dubna 2019 proběhlo místní šetření, na doporučení policie bude řešen výjezd zemědělské techniky
z komunikace za nádražím; nutnost zpracování projektové dokumentace na rozšíření mostku na
výjezdu na silnici II/312
obchodní společnost Alberon Letohrad s.r.o. zahajuje práce na výstavbě metropolitní optické sítě
v Lichkově – I. etapa (od nádraží ČD po čp. 27)
volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 – jeden volební okrsek
dne 12. října 2019 (sobota) bude na sále posvícení – hraje pan Arnošt Štěrba
dne 17. ledna 2020 (pátek) bude na „zkoušku“ obecní ples – hraje Králická pětka
obchodní společnost ASEKOL, a.s. vypověděla spolupráci s obcí ve věci sběru elektrozařízení,
zůstává pouze červený kontejner u sběrného místa, elektro nově likvidujeme výhradně přes
Elektrowin
v 20:10 hodin odchod jednoho hosta

 odpady – v letošním roce opět navýšení cen za svozy – všechny svozové firmy, navíc KOS Jablonné
nad Orlicí zavádí od 04/2019 poplatek za svoz a likvidací plastů ve výši á Kč 0,80/kg plastů
z kontejnerů 1.100 l – u nás se to týká veškerých plastů, navýšení cen svozu a poplatek za plasty bude
promítnut do ceny za svoz a likvidaci odpadů na rok 2020
 nedoplatky vůči obci k 15. dubnu 2019 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 55.037,-(původně Kč 56.037,--, 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 0,-(původně Kč 882,--), vodné a stočné za 3/3 2018 Kč 6.020,-- (původně Kč 23.340,--), odpady do
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2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), neuhrazené faktury Kč 3.264,-- (původně
Kč 3.764,--)
 plnění rozpočtu k 31. březnu 2019: příjmy schválené Kč 9.480.228,--; upravené Kč 9.505.802,--;
skutečnost Kč 2.762.438,-- – příjmy na 29,06 %; výdaje schválené Kč 8.965.228,-- ; upravené Kč
9.015.643,--; skutečnost Kč 2.194.667,-- – výdaje na 24,34 % – finka je vyvěšena na webu.
Pan Štěpán Kalous uvedl, že ve věci instalace dopravního značení na cestě IV/8b mluvil s paní
Luksovou osobně, která vyjádřila obavu, aby došlo k naplnění všech domluvených podmínek. S panem
Kubaníkem telefonicky. Bylo z tohoto cítit jakési zklamání z jednání, na kterém nebyl, četl si to na
vývěsce, sám si celou trasu prošel, myslí si, že obslužnost, aby se zemědělci dostali na pole, tak tam je a
domnívá se, že žádná značka nestojí za to, aby se rozevíraly nůžky obec/občan, protože to stejně
k ničemu nepovede. Byl by nerad, aby za tři roky kolovaly nějaké dopisy, které budou poukazovat na to,
kdo co udělal nebo naopak neudělal, je to zbytečné. Paní Luksová pracuje ve škole, má dítě ve škole a
bylo by záhodno se za ně morálně postavit, aby byly nějakým způsobem spokojeny obě strany.
Předsedající uvedl, že má rovněž zájem na tom, aby se to vyřešilo ke spokojenosti všech, proto
v rámci místního šetření přislíbil zadání vypracování projektové dokumentace na výjezd na hlavní silnici
za viaduktem, ve směru na Mladkov. Za současného stavu není možný bezpečný výjezd zemědělské
techniky bez toho, aby tato technika nenajížděla do protisměrného pruhu silnice. Rozšíření výjezdu a
mostku je nutné, poté se již zemědělci nebudou moci na úzký mostek odvolávat.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „starosta obce, v rámci místního šetření uvedl, že bude
vydávat povolení k vjezdu Agrosystému Mladkov. Proč“?
Předsedající uvedl, že pokud bude o povolení požádán, malé technice, jednomu traktoru a
jednomu až dvěma vlekům, povolení vydá.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „starosta obce Agrosystém Mladkov požádal o seznam
techniky a spz, na kterou by povolení vydal. Proč je žádal o seznam, proč jim chtěl vydávat povolení“?
Předsedající uvedl, že na zemědělských pozemcích nad kolejemi se hospodaří, že je třeba na to
pohlížet i z druhé strany a obsluha těchto pozemků není vždy možná jen z cesty za nádražím. Vždy
uváděl, nic před nikým nezastírá, že na nejmenší techniku, v případě žádosti, povolení k vjezdu vydá.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „zemědělci mají možnost výjezdu, což potvrdil i pan
Kaplan z dopravní policie a docela kejval hlavou nad tím, že bude vydáváno povolení“.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „hovořil s panem Šverákem z odboru silničního, který mu říkal, že
v případě, kdy tam bude docházet k problémům a ty traktory tam budou jezdit, tak oni vydávají
rozhodnutí o bezpečnosti, ne obec, takže když tam bude docházet k nějakým problémům, tak oni tu
značku mohou změnit. Byli by neradi, aby se měnila ta značka, padla zde nějaká ústní dohoda, domluvili
jsme se s myslivcema, s panem Faltusem, že tam budou oni jezdit a tím se vyřeší problém. Teď se to
najednou začíná zas otáčet a myslí si, že se to dál řešit nebude, do budoucna“.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „padla tady ta ústní dohoda, pamatuje si to dobře, že bude
povolení jenom pro místní“.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „jenom pro místní“.
Předsedající uvedl, že padla dohoda, že bude omezena tonáž na max. 5 t s dodatkovou tabulkou
na povolení obecního úřadu.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „povolení bude vydáváno pouze pro místní občany“.
Pan Stanislav Moravec uvedl, že ne, tohle zde nezaznělo.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že ne, že je proti.
Předsedající uvedl, že na posledním zasedání byla shoda, všichni zastupitelům děkovali, že bude
na cestu osazeno DZ – max. 5 t s dodatkovou tabulkou – vjezd na povolení obecního úřadu. Na jednání
na místě, na kterém nebyl pan Kubaník přítomen, paní Dagmar Dvořáčková navrhovala, aby se na cestu
osadila značka, ale bez dodatkové tabulky – komplet zákaz vjezdu nad 5 t, což bylo policií vysvětleno,
že ne, že tam nikdo nezajede ani s uhlím, dále navrhovala dodatkovou tabulku pouze pro místní, kdy by
se tam nedostali ani chalupáři, protože nejsou místní.
Pan Milan Kubaník se dotázal, „zda mají nad 5 t“?
Předsedající uvedl, že mohou jet třeba s materiálem.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „mohou jet třeba od viaduktu“.
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Předsedající uvedl, že samozřejmě, mají mapovou cestu od viaduktu až k čp. 5, ale zda bude
cesta celá sjízdná, kdykoli budou potřebovat, to jim nikdo nezaručí.
Paní Dagmar Dvořáčková se dotázala, „proč to Agro musí cestu neustále užívat, když se jednalo
o tom, že skutečně to Agro má výstupový cesty mají jinde a nemusí tu cestu používat, proč se starosta
zasazuje o to, aby to povolení zase dostali“?
Pan Milan Kubaník se dotázal, „kde je bezpečnost, zas, těch chodců, těch dětí“.
Předsedající uvedl, že se k tomu již vyjadřoval, bez komentáře.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „to budou řešit před silniční správní úřad“.
Předsedající uvedl, že na to mají právo.
Pan Václav Vlček uvedl, že „jenom krátce, nebude to komentovat, byla dohoda že nad 5 t tam
jezdit nebudou, teďka se jim bude vydávat povolení, což si myslí že i kdyby to nebylo, že teda jak to
tady bylo řečeno, že nikdy to nebylo myšleno jenom pro občany Lichkova, prostě i ten pan Kaplan
kroutil hlavou nad tím, že se jim tam bude dávat povolení, stalo se, zeptal se nebo řek tak na co jsme tam
projednávali o té značce, když se stejně bude vydávat povolení. Je to výsměch, sranda a prča. Děláte si
to sami a pak posuzujou lidi, z hlediska tohohle vás, protože něco slíbíte a pak to obrátíte. Toť vše“.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „to má být služba občanům obce, ale myslí si, že to tomu
neodpovídá“.
Pan Štěpán Kalous se dotázal, zda tady bude nějaká shoda, aby paní Dvořáčková a Luksová
s rodinou byly spokojeny?
Předsedající uvedl, že shoda je, je vydaná veřejná vyhláška, je tam pět tun a dodatková tabulka, o
tom se jedná, to tam bude nainstalované.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „nemá zodpovězenou otázku, proč se starosta rozhodl
vydávat to povolení“.
Předsedající uvedl, že se k tomu vyjadřoval, je to pořád dokola, proto dále bez komentáře. Stejně
se pan Kaplan odmítl dále vyjadřovat, když paní Dvořáčková na místním šetření stále něco namítala,
říkal, že je to zbytečné. Chce vyjít vstříc, chce, aby se to vyřešilo, za obec poněkolikáté říká, že bude
zpracována projektová dokumentace, aby byl ten mostek nad viaduktem rozšířen, aby se zajistil výjezd
techniky na silnici II/312, ne jenom nájezd, ale i výjezd. Jakmile tam toto bude, už nemůže nikdo
argumentovat tím, že mají problém s výjezdem.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „menší traktory s tím takový problém nemají, pro které
chce starosta povolení dát“.
Předsedající uvedl, že se k tomu již vyjádřila policie, pan Kaplan je odborník, místo zná.
Pan Václav Vlček uvedl, že „pan Kaplan se vyjádřil přesně tak, že budou najíždět u viaduktu a
vyjíždět u Urbana. Je to tam napsaný v tom, tom, tak si to přečtěte“.
Předsedající uvedl, že ano, po mapové cestě, která v reálu neexistuje.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „je to místní komunikace, je tam účelová komunikace“.
Pan Štěpán Kalous uvedl, zda by se nebylo možno lidsky domluvit, aby omezily ty traktory a
jezdily jinudy?
Předsedající uvedl, že s panem Ing. Jaroslavem Němcem je dohoda, že cestu budou využívat co
možná nejméně, budou jezdit pomalu, nebudou jezdit v tandemu, jak to zde bylo namítáno, vše bylo
v pohodě, přesto že ta dohoda fungovala/nefungovala, tak stížnost na cestu nebo žádost o umístění
značky přišla po tom, co tam nejeli zemědělci, ale projela tam obec a prohrnula cestu.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „to starosta opakuje stále dokola“.
Pan Václav Vlček uvedl „bezpečnost, bezpečnost“.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „to ze strany starosty nebere jako službu občanům“.
Předsedající uvedl, že je to třeba chápat a brát to i z druhého pohledu, když tam budou mít
pozemky a k těmto se nedostanou, co budou dělat?
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „dopravní inspektorát to snad určil“.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „to má starosta zapsané v opatření obecné povahy, že mají najíždět
tam a vyjíždět tam“.
Paní Dana Luksová uvedla, že „již čtyři týdny neprší a stále neustále 5x, 6x denně vozí hnůj
okolo. Nejezdí zadem, jezdí kolem nich, bydlí tam, vidí“.
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Paní Denisa Sejkorová uvedla, že je traktory viděla jezdit kolem pana Urbana, minulý týden ve
čtvrtek jezdily.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že „ji mrzí, že se to dojednalo a ve finále to je úplně zase
jinak“.
Pan Milan Kubaník se dotázal, „v čem je význam té dopravní značky, když tam ty traktory budou
jezdit, v čem je význam, to jsou vyhozený peníze, když starosta říká, že je řádný hospodář, to jsou
vyhozené peníze, když tam ty traktory budou jezdit“.
Předsedající uvedl, že je dohoda na jednom traktoru, žádné povolení vydáno nebylo, nemohlo
být, dopravní značení bude instalováno až po právní moci.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „opatření obecné povahy ukládá, že tam má být svislé dopravní
značení, zákaz vjezdu“.
Předsedající uvedl, že po nabytí právní moci bude nainstalováno dopravní značení, dříve jej není
možné instalovat. Dále uvedl, že z jeho strany je to vše, více neví, co by k tomu uvedl. Vyjádřil se tomu
několikrát, pořád se to opakuje.
Pan Štěpán Kalous uvedl, že při procházce, manželka s dcerou, našly v lese za ČOV pytel
plastových odpadků, společně to uklidily.
Diskuse
Předsedající přivítal pana Ing. Václava Kubína, starostu města Králíky, který pozdravil
zastupitele a přítomné hosty a představil vize a plány ORP Králíky. Nabídl spolupráci v rámci úřadu jak
samosprávy, tak státní správy. Nabídl spolupráci na společných akcích, bude jednání OPS Králický
Sněžník, MAS Orlicko a možnosti dotací, spolupráci v dopravní obslužnosti a další. Rád přijede na
některá další zasedání. Otázky na pana Ing. Kubína, jak ze strany zastupitelů, tak ze strany hostů,
položeny nebyly.
Předsedající představil návrh aktualizace pasportů komunikací obce – nově samostatně pasport
místních a pasport účelových komunikací, nově se do pasportů zavádí dopravní značení, pasport mostů a
lávek navazuje na stávající mostní dokumentaci; při aktualizaci se vycházelo ze současného pasportu
místních komunikací. Pasport účelových komunikací bude schvalovat OVTS Králíky a po projednání
celý pasport komunikací obce bude projednávat zastupitelstvo obce.
Pan Jaroslav Merta poděkoval obci za umožnění složení palivového dřeva na obecním pozemku
na asi deset dní, dřevo je zpracované a pozemek je uveden do původního stavu.
Pan Milan Kubaník uvedl, že „to úplně stačí“.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole usnesení, kterou provedla
paní Denisa Sejkorová.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 15. dubna 2019:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a paní
Alexandru Stejskalovou a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:23/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 10.
dubna 2019 – bez výhrad.
Č.j.:24/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:25/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace:
Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2018 – dle přílohy,
bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:26/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Účetní závěrku Obce Lichkov, IČ: 00279161, za
rok 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:27/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Závěrečný účet Obce Lichkov, IČ: 00279161, za
rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením – dle přílohy, bez výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:28/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/3, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 2.047 m2 paní Bc.
Barboře Plajerové, nar. 10.4.1994 trvale bytem Lichkov čp. 25, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, za účelem výstavby rodinného domu, za částku ve výši Kč 82.350,-- bez DPH s
podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování do pěti let bude účtována
smluvní pokuta ve výši Kč 82.350,-- bez DPH a dále s podmínkou úhrady poměrných částí
nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:29/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 733/6, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 57 m2 panu
Štěpánu Kalousovi, nar. 28.4.1983 trvale bytem Lichkov čp. 59, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, za částku ve výši Kč 4.590,-- bez DPH s podmínkou úhrady poměrných částí nákladů na
pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–1

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:30/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje směnu pozemku p.č. 1305/21 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 4 m2, ve vlastnictví Obce Lichkov, IČ: 00279161, za pozemek p.č. 142/4 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, ve vlastnictví pana Pavla Volkána, nar. 22.5.1954,
trvale bytem Lichkov čp. 148, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, oba obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, s doplatkem panu Pavlu Volkánovi ve výši Kč 2.710,-- bez DPH a
pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.
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.:31/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Darovací smlouvu pod Č.j.:OULi/293/2019STAR, kterou dárce, tedy Obec Lichkov, IČ: 00279161, obdarovanému, kterým je Pardubický
kraj, IČ: 70892822, daruje pozemek p.č. 153/4, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 71 m2 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemku p. č. st. 296 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp. a če., dále prodej pozemku
p. č. 128/3 – trvalý travní porost a prodej části pozemku p. č. 128/2 – trvalý travní porost, všechny
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, kdy přesná výměra pozemků bude
stanovena na základě geometrického plánu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–7–2

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:32/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 733/1 – trvalý
travní porost o výměře 2.207 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní
Nicole Záleské, trvale bytem Lichkov čp. 30, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1. května
2019 na dobu neurčitou, nájemné ve výši á Kč 95,-- za kalendářní rok a pověřuje starostu obce k
podpisu nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:33/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2016888/VB/2, Lichkov,parc.č.3021/6,p.Grúz,nová SS100 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:34/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Dohodu o odborné pomoci“ Městské knihovny
Králíky Obci Lichkov, v rámci pomoci při nákupu knih v hodnotě Kč 1.024,--, na rok 2019 – dle
přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření dohody.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:35/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lichkov a
vymezující prostory pro volné pobíhání psů – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:36/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
2/2019 o nočním klidu – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje zrušení železniční vlečky.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–6–3

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:37/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne
28. února 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:38/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne
18. března 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:39/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne
27. března 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:40/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 15.
dubna 2019“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:41/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok
2019 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.:42/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu
„Přechod pro chodce + chodník a oplocení - čp. 16“:
1. David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, s nabídkovou cenou ve výši Kč 295.054,35 s DPH.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:43/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ekonomickým
subjektem David Mucha, IČ: 86691392, se sídlem na adrese Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní
místo Lichkov, na realizaci akce „Přechod pro chodce + chodník a oplocení - čp. 16“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:44/19 - Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Zprávu Školské rady Základní školy a
mateřské školy Lichkov – bez výhrad.
Příští zasedání zastupitelstva bude v pondělí dne 10. června 2019 v 18:00 hodin – předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu.
Další předběžné termíny pro konání ZO, vždy v pondělí: 2. září 2019 – 18:00 hodin, 11.
listopadu 2019 – 18:00 hodin a 16. prosince 2019 – 17:00 hodin. Zasedání zastupitelstva ukončeno
v 20:44 hodin téhož dne.
Přílohy zápisu:
Písemná příprava na zasedání zastupitelstva a podklady k jednotlivým usnesením. Veškeré
přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.
Zápis byl vyhotoven dne 16. dubna 2019.
Poznámky pořídila:

Ověřovatel zápisu:

Ověřovatel zápisu:

Denisa Sejkorová

Zdeněk Brůna

Alexandra Stejskalová

Místostarosta obce:

Zapsal:

Starosta obce:

Stanislav Moravec

Mgr. Roman Richtr

Mgr. Roman Richtr
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