Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 10. června 2019, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

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

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 3. června 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 celkem šest členů zastupitelstva,
omluvili se pan Stanislav Moravec a pan Zdeněk Brůna, oba ze zdravotních důvodů a dále pan František
Faltus z pracovních důvodů, 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 Štěpána Kalouse.
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 paní Mgr. Marii
Foglovou a pana Štěpána Kalouse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 3. června 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) záměr obce – prodej části ppč. 733/1 (cca 24 m2)
b) pronájem částí ppč. 406/6 a st. 81/1 (cca 250 m2)
c) pronájem ppč. 128/3 a nebytových prostor – budovy na ppč. st. 296
d) smlouva o zřízení služebnosti – přípojky pro čp. 184
e) cena pozemku – nabídka Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci
f) dotace na pořízení bytů pro sociální bydlení – vestavba pro čp. 203
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g) pořízení PD na rozšíření výjezdu z MK č. IV/27d na silnici II/312
h) smlouva o poskytnutí dotace z POV č. OŽPZ/19/22959
i) zateplení stropu KD Lichkov – cenová nabídka
j) návrh pasportů místních a účelových komunikací v obci Lichkov
k) digitální povodňový plán – dodatek č. 2 – pokračování společného projektu
l) pronájem výsuvného žebříku – cena pronájmu
m) rozpočtové opatření č. 08/2019 z 9. května 2019 – na vědomí
n) návrh rozpočtového opatření č. 09/2019 z 10. června 2019
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit bod č. 2o) – revokace usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod Č.j.:
35/19, ze dne 15. dubna 2019, neboť Odborem dozoru MV ČR starosta byl o tomto vyrozuměn teprve
dopoledne dne 7. června 2019 a dále bod č. 2p) – krátkodobý pronájem části areálu bývalé továrny
v Lichkově, kdy tato žádost byla obci doručena v dopoledních hodinách dne 7. června 2019 a
aktualizována v odpoledních hodinách dne 7. června 2019. 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)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. dubna 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.
1b)

Zpráva finančního výboru

Finanční výbor se sešel v pondělí dne 10. června 2019 v 08:00 hodin v kanceláři starosty. Zpráva
byla zastupitelům předána v tištěné podobě na počátku zasedání. Projednáváno bylo:
1. Rozpočtové opatření č. 08/2019 – zahrnuje finanční operace související s volbami do Evropského parlamentu;
provedena v souladu s kompetencí starosty provádět změny rozpočtu.
2. Návrh rozpočtového opatření č. 09/2019 – zahrnuje mj. dotační příjmy, příjmy z prodeje pozemků a
uhrazených znaleckých posudků a geometrických plánů, výdaje na plánované opravy a udržování obecního
majetku, výdaj za pracovní stůl do školní kuchyně a také potřebné přesuny finančních prostředků mezi
jednotlivými rozpočtovými paragrafy; FV nemá k návrhu výhrady.
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.
června 2019 – bez výhrad.
2a)

Záměr obce – prodej části ppč. 733/1 (cca 24 m2)

Dne 20. května 2019 byla na obec doručena žádost obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o
koupi části pozemkové parcely č. 733/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o
velikosti cca 24 m2. Na předmětné části pozemku má zájemce v plánu vystavět novou trafostanici, která
by posílila dolní část obce v hladině NN, kde je dlouhodobě podpětí. Přívod VN k trafostanici by byl
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řešen kabelem, po pozemcích ve vlastnictví obce a třetích osob. Proběhla předběžná jednání o možnosti
snesení stávajícího nadzemního vedení NN, vedoucího přes pozemek p. č. 733/1 a další a uložení do
kabelu v tělese obecní cesty, souběžně s případnou přeložkou tlakového řádu kanalizace a vodovodu,
čímž by bylo možno pozemek 733/1 zastavět rodinnými domky, jak to řeší územní plán. Předsedající
uvedl, že pozemek je nyní pronajatý, výpovědní lhůta jsou tři měsíce, výpovědi nebude třeba, postačí
dodatek k nájemní smlouvě s úpravou výměry a nájemného. Žadatel současně zaslal návrh textu
Smlouvy č. 4121522226 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci, ve které za 1 m2
nabízí á Kč 1.000,--, přičemž znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 3535-25/2019, ze dne 21. února
2019, je cena pozemku v této lokalitě stanovena na cca Kč 81,-- bez DPH. Předsedající uvedl, že se
jedná o záměru obce a o schválení textu smlouvy o smlouvě budoucí. Náklady související s dělením a
převodem pozemku ponese kupující.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
Přítomný pan Petr Skokan, jednající za společnost ČEZ Distribuce, a.s. k věci uvedl, že pozemek
potřebují pro stavbu trafostanice, která posílí dolní část obce, kde je dlouhodobě podpětí, na což si
obyvatelé stěžují. Dále popsal ochranná pásma a plánovanou přeložku nadzemního vedení NN do země,
do kabelu, který by bylo možno, se souhlasem obce, uložit do místní komunikace.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej části pozemku p.č.
733/1 – trvalý travní porost, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, část o výměře
cca 24 m2, kdy přesná výměra pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu a
současně schvaluje Smlouvu č. 4121522226 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité
věci – dle přílohy a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

V 18:32 hodin odchod 2x host.
2b)

Pronájem částí ppč. 406/6 a st. 81/1 (cca 250 m2)

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 18. února 2019, nepřijalo usnesení k záměru
obce – prodeji pozemkových parcel č. 406/6, 189 a st. 81/1, všechny obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí. Jednou ze žadatelek o prodej částí ppč. 406/6 a st. 81/1, byla i paní Miroslava
Plháková. Žadatelka dne 8. dubna 2019 doručila obci novou žádost, ve které žádá o pronájem výše
uvedených částí pozemků, které má dlouhodobě zaploceny. Jedná se o plochu cca 250 m2. Pronajaté
části pozemků bude i nadále udržovat a využívat jako zahradu.
Předsedající uvedl, že oba pozemky jsou ve vlastnictví Obce Lichkov, vlastnická práva nejsou
nijak omezena. Po vzájemné hranici pozemků 406/6 a st. 81/1 vede vodovod obce Lichkov. Případná
nájemní smlouva by obsahovala doložku k právu vstupu, obsluhy a údržby inženýrské sítě – po vzoru
služebnosti. Záměr obce k pronájmu částí pozemků byl starostou obce v souladu s ustanovením § 99/2 z.
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, a
to v době od 8. do 25. dubna 2019 včetně.
Výpočet nájemného: celková výměra 250 m2 * koeficient 2,16 = 540 * 2% = 10,80, po
zaokrouhlení Kč 11,-- za rok. Nájemné na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
Pan Jaroslav Merta se dotázal na jména Martin Budiš a Ing. Plhák, která figurují v e-mailové
korespondenci, a jakou mají spojitost s projednávanou věcí. Předsedající uvedl, že pan Budiš je přítelem
žadatelky a pan Ing. Plhák by měl být žadatelčiným synem.
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 pronájem části pozemkové parcely č. 406/6
– zahrada a části pozemkové parcely č. st.81/1 – zbořeniště, o celkové výměře 250 m2, oba obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Miroslavě Plhákové, trvale bytem Lichkov
čp. 18, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1. července 2019 na dobu neurčitou, nájemné
ve výši á Kč 11,-- 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:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Pan Jaroslav Merta uvedl, že by napříště zastupitelstvo mohlo zvážit možnost minimální částky
nájemného, např. Kč 50,-- nebo Kč 100,-- a pokud by tuto částku výpočet nájemného převyšoval, bylo
by nájemné stanoveno na základě tohoto výpočtu. Jedná se zejména o administrativní náklady, které jsou
nyní jistě vyšší. Předsedající uvedl, že bude třeba aktualizovat i vzorec pro výpočet nájemného.
2c)

Pronájem ppč. 128/3 a nebytových prostor – budovy na ppč. st. 296

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 14. dubna 2019, nepřijalo usnesení k záměru
obce – prodeji pozemkových parcel č. st. 296, 128/3 a 128/2, všechny obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí. Pan Ing. Pavel Kuneš dne 15. dubna 2019 doručil obci novou žádost, ve které žádá
o pronájem nemovitostí, konkrétně pozemkové parcely č. 128/3 a st. 296, jejíž součástí je stavba bez čp.
a če. Předsedající uvedl, že žádost není nijak odůvodněna a užívání nemovitostí není nijak
konkretizováno.
Předsedající dále uvedl, že v případě pozemkové parcely č. 128/3 se jedná o trvalý travní porost o
výměře 128 m2 a v případě pozemkové parcely č. st. 296 se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří o
výměře 54 m2, jejíž součástí je jiná stavba bez čp. a če. Oba pozemky mají zajištěn přístup. V těsné
blízkosti pozemků leží inženýrské sítě ve vlastnictví a správě Obce Lichkov – vodovod a kanalizace,
jejichž ochranná pásma zasahují do ppč. 128/3. Obec pozemky zakoupila v dražbě, kdy doposud
neproběhlo rozvrhové řízení, tedy k oběma 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. O výmazu zástavních práv se v současné době intenzivně
jedná, termín rozvrhového řízení však stanovit nelze. Dle JUDr. Hlavsové je na místě, do případné
nájemní smlouvy, uvést okamžité ukončení nájmu z důvodu zrušení příklepu. Předsedající dále uvedl, že
případná nájemní smlouva by obsahovala doložku k právu vstupu, obsluhy a údržby inženýrských sítí,
po vzoru služebnosti. Záměr obce k pronájmu pozemků byl starostou obce v souladu s ustanovením §
99/2 z. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu, a to v době od 9. do 27. května 2019 včetně.
Výpočet nájemného pro ppč. 128/3: celková výměra 128 m2 * koeficient 2,16 = 276,48 * 2% =
5,5296, po zaokrouhlení Kč 6,-- za rok.
Nájemné nebytových prostor pro ppč. st. 296 vychází z doposud uzavřených nájemních smluv na
nebytové prostory a činí á Kč 37,--/m2 zastavěné plochy, tedy: celková výměra 54 m2 * Kč 37,--/m2 =
Kč 1.998,-- za rok. Počátek nájmu dne 1. července 2019, nájemné na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3
měsíce, při zrušení příklepu okamžitě.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
Předsedající navrhl, aby byl případný pronájem u pozemkové parcely č. 128/3, schválen pouze
na část této parcely, tedy bez části, která zasahuje do pozemkové parcely č. 1250/1, což je místní
komunikace ve vlastnictví obce.
Pan Jaroslav Merta se dotázal, zda je pozemek nyní oplocen?
Předsedající uvedl, že ne, oplocení bylo sejmuto s ukončením nájmu k 31. března 2019. Na
pozemku je v současné době hromada větví k uklizení.
Paní Alexandra Stejskalová se dotázala, zda pronájmu nebrání nevypořádané majetkové vztahy
z dražby?
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Předsedající uvedl, že pronájem by měl být možný, v tomto smyslu se vyjádřila i paní JUDr.
Hlavsová, bude doložka k okamžitému ukončení případného nájmu.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že by bylo lepší počkat, až se to vše vyřeší.
Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala, zda pan Ing. Kuneš již o ppč. 128/2 zájem nemá a za
jakým účelem chce budovu využívat?
Předsedající uvedl, že o ppč. 128/2 již pan Ing. Kuneš zájem nemá a budovu využívá jako
skladiště.
Předsedající uvedl, že v minulosti pan Ing. Kuneš tuto parcelu oplotil bez souhlasu obce, Povodí
Labe a stavebního úřadu, oplocení se základem vybudoval v ochranných pásmech vodovodu a
kanalizace a ani stavební úřad Králíky nedokázal zajistit odstranění této nelegální stavby, neboť
vlastníkem nemovitostí byl pan František Urban. Stavba byla panem Ing. Kunešem odstraněna až k datu
ukončení nájmu, tedy k 31. březnu 2019. Navíc cesta byla panem Ing. Kunešem v minulosti opakovaně
zaplocena, čímž bylo znemožněno její užívání. Betonová patka plotu zůstala v trávě na cestě a došlo i
k poškození mulčovače při běžné údržbě zeleně. Kdo betonovou patku v cestě nechal, nebylo zjištěno.
Pronájmem pouze části ppč. 128/3 by se do budoucna mohlo takovýmto incidentům předejít.
Předsedající dále uvedl, že výměra pronajímané parcely č. 128/3 by se tak snížila o cca 40 m2, čímž by
došlo i ke snížení nájemného na Kč 4,-- za rok, dle výpočtu: nová výměra 88 m2 * koeficient 2,16 =
190,08 * 2% = 3,8016, po zaokrouhlení Kč 4,-- za rok.
Předsedající zastupitelstvu dopředu avizoval svůj možný střet zájmů, kdy rodina Jaroslava
Richtra je ve při s panem Ing. Kunešem, proto se hlasování zdrží.
Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala, zda panu Ing. Kunešovi byl sdělen návrh, že by se
nepronajala parcela celá?
Předsedající uvedl, že o tomto pan Ing. Kuneš spraven nebyl, předpokládal, že žadatel bude na
jednání přítomen.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že zájemce bude o rozhodnutí zastupitelstva spraven.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že by bylo lepší počkat, až se vše s vydraženými pozemky vyřeší.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že pokud bychom odůvodnili neschválení pronájmu nepravomocným
rozhodnutím, pak bychom nemohli ani schválit záměr pronájmu překladiště dřeva, to je stejný případ.
Předsedající uvedl, že se jedná o stejný případ, nájem je možný, nájemní smlouva by obsahovala
doložku o okamžitém ukončení nájmu v případě zrušení příklepu. Katastr má měsíc na to, aby proběhly
změny v katastru nemovitostí a v tuto dobu by se nájem ukončil.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že proti pronájmu nic nemá, případná nájemní smlouva jasně uvádí, za
jakým účelem je nájem sjednán a pokud nájemce nemovitosti užívá za jiným účelem, tak se smlouva
ukončí. Spíše to vidí tak, že je třeba počítat i s variantou, že nájemné může být účtováno neoprávněně a
bylo by na místě nájemné vrátit, s tímto se musí počítat. Stejné by to bylo i ve věci překladiště dřeva.
Proti pronájmu není, souhlasí s pronájmem pouze části parcely a dále se uvidí.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že neoprávněně přijaté nájemné se musí vracet, je to jako půjčka,
tedy včetně úroků.
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 části pozemkové parcely č. 128/3
– trvalý travní porost o celkové výměře 88 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí za částku ve výši á Kč 4,-- za kalendářní rok a dále schvaluje pronájem pozemkové parcely
č. st. 296 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 54 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr.
Ústí nad Orlicí, jejíž součástí je jiná stavba bez čp. a če., jako pronájem nebytových prostor za
částku ve výši á Kč 1.998,-- za kalendářní rok, a to panu Ing. Pavlu Kunešovi, trvale bytem
Letohrad, ul. Sokolovská čp. 529, psč. 561 51, s počátkem nájmu dne 1. července 2019 na dobu
neurčitou a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Výsledek hlasování:
2d)

3–0–3

Usnesení nebylo schváleno.

Smlouva o zřízení služebnosti – přípojky pro čp. 184

Dne 11. dubna 2019 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby na pozemkové parcele č. st.
407, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – zastavěná plocha a nádvoří a následně bylo
obecním úřadem přiděleno čp. 184. Manželé Sejkorovi žádají o sjednání služebnosti na pozemkové
parcele č. 3035/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní
komunikace, na gravitační přípojku kanalizace a na vodovodní přípojku. K žádosti doložili protokol ze
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a dále geometrický plán č. 476-243/2017, ze dne 23. října 2017,
k vytýčení rozsahu věcného břemene. Služebnost je sjednávána za jednorázovou úplatu ve výši Kč
2.420,-- s DPH. Veškeré náklady nesou oprávnění.
Návrh textu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a související podklady byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
Předsedající dále uvedl, že podmínka smluvní pokuty, sjednaná v článku šestém kupní smlouvy
ze dne 30. listopadu 2015, pominula dnem 12. dubna 2019, kdy Městský úřad v Králíkách požádal o
přidělení čísla popisného. Novelou stavebního zákona se již stavba nekolauduje. Věcné břemeno chrání
jak obec, tak i vlastníky přípojek.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pod Č.j.:OULi/546/eč.631/2019-STAR – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2e)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Cena pozemku – nabídka Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 18. února 2019, na základě nabídky Státního
statku Jeneč, s.p. v likvidaci, schválilo usnesení pod Č.j.: 08/19 ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov
schvaluje nákup nemovitostí – pozemkové parcely č. 288/7 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
345 m2, 380/9 – trvalý travní porost o výměře 1.237 m2, 380/12 – ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 623 m2, 380/13 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 24 m2, 380/14 – trvalý travní porost o
výměře 1.724 m2, 380/16 – trvalý travní porost o výměře 1.824 m2 a 1354/4 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 267 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy“.
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci k tomuto následně sdělil, že k prodeji je pouze ppč. 1354/4,
kde proběhl převod a pozemek je již zapsán na LV č. 10.001. Ostatní pozemky měly být převedeny do
správy Státního pozemkového úřadu. Přípisem ze dne 29. března 2019 bylo obci sděleno, že k převodu
na obec jsou ještě pozemky p. č. 288/7, 380/14 a 380/16 s tím, že o tyto SPÚ nemá zájem. V souladu
s únorovým usnesením zastupitelstva bylo jednáno o převodu a kupní smlouva byla před podpisem,
když o tyto tři pozemky projevila zájem třetí osoba, která za tyto nabízí celkem Kč 52.000,--. Dle
likvidátora podniku mělo Ministerstvo financí vydat pokyn k jednání s nejvyšší nabídkou. Je tedy na
obci, zda za pozemky nabídne cenu vyšší – dle přípisu likvidátora ze dne 20. května 2019. Znaleckým
posudkem č. 94/19, ze dne 8. dubna 2019, vypracovaným soudním znalcem Zdeňkem Vašíčkem, byla
cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku ve výši Kč 38.930,--. V případě, že by zastupitelstvo
rozhodlo, že nabídne cenu vyšší, je na místě, aby starostu obce, dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, pověřilo k nabytí hmotné nemovité věci obcí v dražbě (ve
veřejné soutěži) o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem. Dle § 40 téhož zákona by
usnesení bylo zveřejněno až po uskutečnění dražby, (veřejné soutěže).
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
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Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala, zda obec má k těmto pozemkům přístup.
Předsedající uvedl, že je třeba jít do katastru, případně o přístupu jednat. Dále uvedl, že doposud
jedná v souladu s únorovým usnesením zastupitelstva. Obec Lichkov prodává a nakupuje za ceny
stanovené znaleckým posudkem, do budoucna by se mohlo jednat o precedens.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že pokud by se jednalo o pozemky např. v centru obce, kde by obec
měla zájem něco postavit a podobně, pak by se dalo o ceně vyšší, než je znalecký posudek, uvažovat.
V tomto konkrétním případu však ne.
Jiné návrhy usnesení, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Pan Josef Stejskal uvedl, že k pozemkům není přístup.
Předsedající uvedl, že přímo z cesty jistě ne, ale není si jistý, zda není přístup kolem řeky, musí
se jít do katastru.
Pan Josef Stejskal uvedl, že neví, co s pozemky chce třetí osoba dělat.
Předsedající uvedl, že pokud se jedná o někoho, kdo je v sousedství, tak by měl přístup přes své
pozemky.
Paní Alexandra Stejskalová uvedla, že se může jednat třeba o nějakého chalupáře.
Pan Josef Stejskal uvedl, že pokud o to obec má zájem a má na to, ať to tedy získá.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov nabízí za nemovitosti, pozemkové parcely č. 288/7 –
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 345 m2, 380/14 – trvalý travní porost o výměře 1.724 m2 a
380/16 – trvalý travní porost o výměře 1.824 m2, cenu vyšší než Kč 52.000,-- a v souladu s § 85
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, pověřuje starostu obce k
nabytí hmotné nemovité věci obcí v dražbě (ve veřejné soutěži) o nejvhodnější nabídku nebo jiným
obdobným způsobem.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)
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Usnesení nebylo schváleno.

Dotace na pořízení bytů pro sociální bydlení – vestavba pro čp. 203

Předsedající uvedl, že v letošním roce je možné čerpat dotace na výstavbu, přestavbu, opravy
sociálních budov a bytů. Dotační program je vypsaný MMR a spravuje jej Státní fond rozvoje bydlení.
Obec má zpracovánu projektovou dokumentaci na výstavbu dvou malometrážních bytů v 3. podlaží
budovy obecního úřadu. Součástí výstavby bytů je i oprava střechy, vybudování bleskosvodu a napojení
inženýrských sítí na stávající rozvody. Stavební povolení je pravomocné. Záměr výstavby zapadá do
vypsaného programu, byty budou po dobu udržitelnosti, což je 20 let, vedeny jako sociální. Obec bude
nucena dodržovat a plnit další podmínky, které budou konkretizovány ve smlouvě. Dotace na výstavbu
může být až 100 %, uznatelné náklady jsou ty, které vzniknou až po schválení žádosti. Realizace by
přicházela v úvahu nejdříve v roce 2020, celkové náklady, s doprovodnými pracemi, jsou odhadovány
na Kč 3.000.000,-- bez DPH. Předpokládá se vypsání výběrového řízení na zhotovitele.
Předsedající dále uvedl, že žádost o dotaci a zejména přílohové doklady a programy jsou na
zpracování složité a vyžadují patřičné znalosti a zkušenosti. Proto byl osloven RNDr. Antonín Fiala
z obchodní společnosti REDEA Žamberk s.r.o., který je ochoten zadministrovat žádost o dotaci za Kč
45.000,-- bez DPH.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že by to mohlo být bezpečnostní riziko, když zde budou ubytováni
sociálové.
Předsedající uvedl, že je to čistě na obci, tedy na starostovi, koho si v bytech ubytujeme.
Nájemné je na dobu určitou, maximálně na dva roky s možností jednoho opakování. V případě, že
nebude zájemce o sociální bydlení, je možno ubytovat i osobu, která podmínkám sociálního bydlení
nevyhovuje.
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Pan Ing. Miloš Praus se dotázal, zda je povinnost mít zde trvalé bydliště a zda to není proti
dotačnímu titulu. Obce mají povinnost sociálně slabým ubytování zajistit, proto se všichni sestěhovávají
na Bílou Vodu.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že krátkodobý pobyt v sociálním bytě popírá význam trvalého
bydliště, zda nebude problém s rušením těchto pobytů.
Předsedající uvedl, že o této povinnosti neví, ale do smlouvy si tuto podmínku můžeme dát. Po
ukončení nájmu je možné trvalé bydliště ve správním řízení zrušit a taková osoba by pak měly formální
bydliště na ohlašovně obecního úřadu.
Paní Mgr. Marie Foglová uvedla, že by se do bytu mohl nastěhovat třeba pan Scholz, který sice
v Lichkově nebydlí, ale má k Lichkovu vztah. Jde o to, abychom se nezbavili možnosti ubytovat
takovéto osoby.
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 investiční záměr „Sociální byty
v Lichkově“ – dle schválené projektové dokumentace a administrací žádosti o dotaci pověřuje
obchodní společnost REDEA Žamberk s.r.o., IČ: 25982796, se sídlem na adrese Žamberk, ul.
Divišova čp. 669, psč. 564 01, za částku ve výši Kč 45.000,-- bez DPH.
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Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Pořízení PD na rozšíření výjezdu z MK č. IV/27d na silnici II/312

Jak bylo uvedeno v informacích obce na zasedání zastupitelstva obce dne 15. dubna 2019:
„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“. Rozhodnutí je pravomocné, dopravní značení je nainstalováno dle schválení Policie
ČR a OVTS Králíky, vozidla těžší 5 t by měla jezdit po cestě za nádražím. Byla oslovena obchodní
společnost VDI Projekt s.r.o. k vypracování projektové dokumentace na rozšíření výjezdu z místní
komunikace IV/27d na silnici II/312, neboť zejména výjezd zemědělské techniky z místní komunikace
na krajskou silnici je značně komplikovaný, když výjezd je na zpevněném propustku a technika, aby při
odbočení vpravo (ve směru na obec Mladkov) nesjela do příkopu, najíždí až do protisměrného pruhu
silnice. Rozjezd zemědělské techniky je pomalý a hrozí zde kolize, zejména s vozidly přijíždějícími do
Lichkova ve směru od obce Mladkov. Případné rozšíření propustku nad příkopem silnice II/312, na
výjezdu z MK č. IV/27d, by vedlo k tomu, že zemědělská technika, při výjezdu z místní komunikace
směrem na obec Mladkov, by nevjížděla do protisměrného jízdního pruhu silnice.
Záměrem obce je realizovat rozšíření výjezdu z místní komunikace IV/27d na silnici II/312, na
pozemkových parcelách č. 3336 a 3302, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí a cílem
obce je zvýšit bezpečnost účastníků silničního provozu. Policie ČR a SUS Pardubického kraje se
záměrem souhlasí. Podmínkou je projektová dokumentace a souhlas OVTS Králíky.
Uvedená společnost již pro obec v minulosti projektovou dokumentaci na dopravní stavbu
zpracovávala, jednalo se o rekonstrukci cesty k Mladkovu. V Králíkách realizovala zejména křižovatku
u Konzumu, autobusový terminál a další. Cenová nabídka obsahuje: jednostupňovou projektovou
dokumentaci DUSP vč. projednání s dotčenými orgány státní správy, zaměření za Kč 8.000,--,
projektovou dokumentaci včetně rozpočtu za Kč 38.000,--, IČ – dotčené orgány státní správy za Kč
10.000,--, kompletační činnost za Kč 2.000,--. Celkem: Kč 58.000,-- bez DPH (Kč 70.180,-- s DPH). Do
budoucna bude třeba místní komunikaci zpevnit.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 2019.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že je to věc potřebná, je to hmatatelný důkaz toho, že obec věc řeší,
přihlíží k žádostem občanů a má zájem udělat něco pro jejich vyšší bezpečnost.
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Paní Mgr. Marie Foglová uvedla, že i když bude výjezd rozšířen a představí si tu velkou
techniku, tak stejně bude najíždět do protisměru. Navíc bude třeba zpevnit cestu.
Předsedající uvedl, že výjezd by měl být řešen jako křižovatka, s poloměrem zatáček dle normy,
kam by se technika měla vejít. Zpevnění cesty bude do budoucna potřeba, bylo by pěkné, kdyby se na
tom podílely i subjekty, které cestu užívají, např. zapůjčením techniky apod.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že jsou běžné značky jako např. jiné nebezpečí, výjezd vozidel apod.,
což určitě bude i součástí projektové dokumentace.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Pan Josef Stejskal uvedl, že cesta za nádražím je úzká a podmáčená, je dlouhá a je na zvážení,
zda neumístit dopravní značku s příkazem odbočení vpravo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořízení projektové dokumentace na
rozšíření výjezdu z místní komunikace č. IV/27d na silnici II/312 za částku ve výši Kč 58.000,-- bez
DPH a jako zhotovitele PD schvaluje obchodní společnost VDI Projekt s.r.o, IČ: 28860080, se
sídlem na adrese Praha 10 - Vršovice, ul. K Botiči čp. 1453/6, psč. 101 00.
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Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o poskytnutí dotace z POV č. OŽPZ/19/22959

Obec Lichkov, písemnou žádostí ze dne 27. září 2018, požádala Pardubický kraj o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova na opravu fasády kostela sv. Josefa – dělníka. Zastupitelstvo
Pardubického kraje, na svém zasedání dne 15. dubna 2019, rozhodlo o přidělení neinvestiční dotace ve
výši Kč 110.000,-- z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Obnova fasády kostela sv.
Josefa – dělníka v Lichkově“. Text smlouvy ev. č. OŽPZ/19/22959 byl zastupitelům zaslán e-mailem
dne 4. června 2019. Samotné vyúčtování dotace musí být provedeno nejpozději dne 31. prosince 2019.
Práce na kostele byly zahájeny dne 1. března 2019. Práce jsou hotové, zbývá pouze demontovat lešení
v průčelí a na věži.
Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala, jaké pískovcové prvky byly opravovány.
Předsedající uvedl, že se jednalo o pískovcové prvky ve fasádě, tedy všechny parapety oken a
dále tři postály kolem dveří. Dále byla hydrofobním nátěrem ošetřena horní část soklu proti vzlínání
vody do fasády. Samotný sokl a schodiště nejsou součástí dotace, počítalo se s další etapou oprav, ale
dotační titul nebyl vypsán. Projektová dokumentace a restaurování je odsouhlaseno památkáři, jakmile
bude vhodný dotační titul, budeme se ucházet o dotaci.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22959, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161,
poskytována neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč
110.000,--, na akci: „Obnova fasády kostela sv. Josefa – dělníka v Lichkově“ – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2i)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zateplení stropu KD Lichkov – cenová nabídka

Při uklízení sálu a rekvizit po Velikonočním jarmarku došlo k propadnutí pomocníka stropem
půdy do vestibulu. Naštěstí nedošlo ke zranění. Strop je provizorně opraven a je naceněna kompletní
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rekonstrukce podhledu, včetně jeho zateplení, hydroizolace a výměny osvětlovacích těles. Zateplení a
podhled Kč 56.630,-- s DPH, elektro cca Kč 8.000,-- s DPH. Předsedající dále uvedl, že bylo naceněno i
snížení stropu a zateplení jeviště s podhledem ve výši Kč 80.420,-- s DPH a elektro Kč 11.000,-- a
zateplení stropu sálu a instalace podhledů ve výši Kč 164.704,--. Zde by zůstalo stávající elektro.
V současné době je nezbytná oprava stropu alespoň ve vestibulu. Souběžně s tímto se jedná o možnosti
získání dotace na zateplení pláště a výměnu zdroje tepla restaurace, případně o rozšíření projektu na
zateplení stropu sálu KD a výměnu zdroje tepla. Předsedající uvedl, že v tuto chvíli se jedná o navýšení
rozpočtu pro sál, kde s těmito výdaji nebylo počítáno, je na zastupitelstvu, v jakém rozsahu bude strop
zateplen. Samozřejmostí by bylo poptání dalších subjektů.
Paní Alexandra Stejskalová uvedla, že vestibul je třeba opravit ihned, jeviště a sál může počkat
na případnou dotaci nebo na pozdější dobu.
Předsedající uvedl, že do návrhu rozpočtové změny č. 09/2019 je již částka na opravu stropu
vestibulu zahrnuta.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 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 navýšení rozpočtu obce na opravu a
zateplení stropu vestibulu kulturního domu v objemu Kč 65.000,--, z důvodu havarijního stavu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2j)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh pasportů místních a účelových komunikací v obci Lichkov

Dne 14. května 2019 byla na OVTS Králíky podána žádost o vydání rozhodnutí k zařazení
místních a účelových komunikací v Lichkově, dle zpracovaných návrhů pasportů. Ve věci účelových
komunikací je věcně a místně příslušný silniční správní orgánem Městského úřadu v Králíkách a ve věci
místních komunikací je věcně a místně příslušný silniční správní orgánem Obecního úřadu v Lichkově.
Po dohodě s OVTS Králíky se provede jedno správní řízení společné, jak pro účelové, tak i pro místní
komunikace. Tímto se vyloučí případná podjatost nebo střety zájmů obce. Podmínkou OVTS je
projednání a schválení obou pasportů zastupitelstvem obce. Oba pasporty byly předloženy do diskuse
v rámci Zastupitelstva obce Lichkov dne 15. dubna 2019. Pasporty nově zavádí evidenci dopravního
značení a návaznost mostů a lávek na mostní dokumentaci. Aktualizace vychází ze současného pasportu
místních komunikací a zohledňuje současnou legislativu. Bez platného pasportu komunikací není možné
žádat o dotace. Souběžně probíhá scelování pozemků pod místními komunikacemi.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 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 pasport místních komunikací a pasport
účelových komunikací v obci Lichkov - dle přílohy pod Č.j.:OULi/494/eč.570/2019-STAR.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2k)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Digitální povodňový plán – dodatek č. 2 – pokračování společného projektu

V roce 2009 byla uzavřena společná smlouva mezi městy a obcemi ORP Králíky, tedy i obcí
Lichkov, týkající se zpracovávání digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky. Dodatkem č. 1 byla tato smlouva prodloužena do roku
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2016. Navrhovaným dodatkem č. 2 by byla smlouva sjednána na dobu neurčitou. Ostatní ujednání
smlouvy se nemění.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 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 Dodatek č. 2 ke smlouvě o způsobu
financování projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému pro území obce s rozšířenou působností Králíky“ ze dne 21. prosince
2009 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2l)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Pronájem výsuvného přívěsného žebříku – cena pronájmu

V průběhu měsíce května 2019 byl opraven obecní výsuvný přívěsný žebřík ZD12. Oprava
proběhla výměnou. Žebřík má nově platnou revizi na jeden rok, cena revize je Kč 3.000,-- + náklady na
opravu a servis před revizí. Nyní je opět možný pronájem žebříku. Manipulace s tímto je jednoduchá –
oko za traktor/žehlička na kouli ISO 50 – již není třeba tahat za traktorem, nájemce si jej odveze na
vlastní náklady za svým osobním vozidlem. Dle revizního technika je běžná cena za pronájem Kč 450,-za každý započatý den (v porovnání s plošinou cca Kč 5.000,--/den).
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. června 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 cenu pronájmu výsuvného přívěsného
žebříku ZD12 za částku ve výši á Kč 450,-- za každý započatý den + náklady na opravu
případných poškození po dobu pronájmu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2m)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 8/2019 z 9.5.2019 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 8/2019 ze dne 9. května 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne 4.
června 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o přijatou
dotaci na volby do Evropského parlamentu. Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem.
Předsedající uvedl, že rozpočtové opatření je od 15. května 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. 8/2019 ze
dne 9. května 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
2n)

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2019 z 10.6.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2019 ze dne 10. června 2019 byl zastupitelům zaslán e-mailem
dne 6. června 2019 a projednán finančním výborem dne 10. června 2019. Od této doby doznal ještě
některých změn, v písemné podobě byl zastupitelům předán na počátku zasedání. Paní Denisa
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Sejkorová, účetní obce, navrhované změny popsala. Návrh počítá s výdaji: v § 2143 ve výši Kč 2.000,-s nákupem reklamních předmětů na infocentrum, v § 2212 ve výši Kč 34.000,-- na odvodnění silnice u
čp. 127 a s částkou ve výši Kč 70.180,-- na úhradu projektové dokumentace na výjezd z cesty za
nádražím na krajskou silnici, v § 3119 ve výši Kč 23.264,-- na nákup mycího stolu do kuchyně ZŠ a MŠ
a ve výši Kč 48.000,-- s opravou podlahy v jídelně školy, dále v § 3322 ve výši Kč 30.000,-- s úhradou
restaurátorských průzkumů v souvislosti s obnovou fasády kostela, dále v 3392 ve výši Kč 65.000,-s opravou a zateplením stropu vestibulu kulturního domu, v § 3613 se jedná pouze o opravu položek, v §
5512 ve výši Kč 51.000,-- za opravu střechy po zimě (škodu uhradila pojišťovna) a za práce na
elektroinstalaci garáží, v § 6171 ve výši Kč 13.298,-- za nákup plastových popelnic k následnému
prodeji občanům, ve výši Kč 54.500,-- za zpracování žádosti o dotaci na výstavbu sociálních bytů a ve
výši Kč 59.849,-- za opravu a revizi výsuvného přívěsného žebříku ZD12.
V příjmech se počítá s přijatou dotací z POV ve výši Kč 110.000,--, a v § 3639 ve výši Kč
105.198,-- za prodej pozemků a dále ve výši Kč 22.388,-- za přijatou úhradu nákladů na pořízení
geometrických plánů a znaleckých posudků.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt z rezervy předešlých let.
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. 9/2019 ze dne 10.
června 2019“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2o)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Revokace usnesení ZO Lichkov pod Č.j.: 35/19, ze dne 15.4.2019

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 15. dubna 2019, pod Č.j.:35/19, přijalo
usnesení ve znění: „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“. Hlasování 9-0-0. OZV byla podepsána
starostou a místostarostou dne 18. dubna 2019 a byla zveřejněna na všech úředních deskách Obecního
úřadu Lichkov. Současně byla zaslána k posouzení zákonnosti Odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR.
Dne 23. dubna 2019 byl starosta telefonicky kontaktován vedoucí Odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR
v Pardubicích s tím, že zaslaná vyhláška byla předběžně shledána jako nezákonná s tím, že zahrnuje i
soukromé pozemky a dále komunikace, kde je volný pohyb psů upraven jinými právními předpisy.
Vyhláškou je možné postihnout pouze obecní pozemky a veřejné a veřejnosti přístupné pozemky v obci.
Dle pokynu byla OZV starostou, dne 23. dubna 2019, sňata z úředních desek OÚ Lichkov, čímž
nenabyla účinnosti. Odborem dozoru Ministerstva vnitra ČR v Pardubicích je požadována revokace
původního usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod Č.j.: 35/19, ze dne 15. dubna 2019 a zaslání výpisu
usnesení, ze kterého bude patrné, že původní usnesení bylo revokováno.
Informace o požadavku revokace usnesení byla starostovi obce předána telefonicky
v dopoledních hodinách dne 7. června 2019 a zastupitelům předána e-mailem téhož dne.
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 revokuje usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod
Č.j.: 35/19, ze dne 15. dubna 2019.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
12

8
A

9
A

2p)

Pronájem části ppč. 534/3

Před polednem dne 7. června 2019 byla na obec doručena žádost obchodní společnosti UNILES,
a.s., středisko Lanškroun, která byla ještě odpoledne, e-mailem, upřesněna a doplněna o návrh nájemní
smlouvy. Jedná se o krátkodobý pronájem části ppč. 534/3, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí. Mělo by se jednat o plochu 15x50 m za účelem skládkování dřeva. Na základě nabídky je
nabídková cena pronájmu Kč 3.750,-- bez DPH za měsíc. Předsedající uvedl, že požadovaná doba nájmu
od 1. července 2019 do 30. září 2019 je možná, záměr obce byl starostou zveřejněn dne 7. června 2019,
sepsání nájemní smlouvy by přicházelo v úvahu až po sejmutí záměru z úřední desky. Dle zákona o
obcích je uzavření nájemní smlouvy v kompetenci rady obce, kde rada není, tak v kompetenci starosty.
Obec Lichkov však dlouhodobě praktikuje schvalování pronájmů zastupitelstvem obce. Vzhledem
k tomu, že další zasedání zastupitelstva je plánováno na počátek měsíce září, k uzavření nájemní
smlouvy by nedošlo nebo by bylo zasedání svoláno na pondělí 24. června 2019, což je již téměř
v období prázdnin a dovolených. Předsedající dále uvedl, že další možností je a zastupitelstvu tuto
možnost navrhl, aby Zastupitelstvo obce Lichkov, pronájem části ppč. 534/3, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, schválilo s podmínkou řádného zveřejnění záměru obce a současně aby
pověřilo starostu obce k tomu, aby po sejmutí záměru pronájmu části ppč. 534/3 z úřední desky
Obecního úřadu Lichkov, uzavřel nájemní smlouvu se zájemcem o pronájem, který podá nejvyšší
nabídku.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 7. června 2019 a doplněny dne 10. června
2019.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že nakládání a překládání dřeva dělá značný rámus. Z kůrovcového
dřeva brouk létá po okolí. Pokácí nám náš hezký smrk až ho kůrovec napadne? Jak to bude se
startováním aut? Nájem na pozemky zakoupené v dražbě.
Předsedající uvedl, že u kolejí je feromonový lapač, pronajímaný prostor by byl pouze na
překládku dřeva a případná nájemní smlouva by obsahovala doložku o okamžitém ukončení nájmu
z důvodu zrušení příklepu. Z ekonomického hlediska se jedná o výhodnou nabídku.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že kůrovec se šíří i tím, jak se sváží kalamitní dřevo.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že návrh textu smlouvy neobsahuje povinnost nájemce uvést pozemek
do původního stavu. Pozemek se předává protokolem?
Předsedající uvedl, že se smlouva doplní. Pozemek se předává po sepsání smlouvy a k předání
pozemku nájemcem zpět obec vyžaduje protokol, dle smlouvy.
Pan Jaroslav Merta se dotázal, co v případě, že dá někdo vyšší nabídku?
Předsedající uvedl, že v tom případě bude uzavřena nájemní smlouva s tím nájemcem, který
podal nabídku vyšší. Návrh usnesení s tímto počítá.
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 části ppč. 534/3, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí s podmínkou řádného zveřejnění záměru obce a
současně pověřuje starostu obce k tomu, aby po sejmutí záměru obce k pronájmu části ppč. 534/3
z úřední desky Obecního úřadu Lichkov, uzavřel nájemní smlouvu se zájemcem o pronájem, který
podá nejvyšší nabídku.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

4–0–2

Usnesení nebylo schváleno.

Informace obce:
 vodovod – závada byla v pátek nalezena a dnes opravena – opravu jsme si provedli zcela sami,
předsedající poděkoval zaměstnancům obce a společnosti VaK Jablonné nad Orlicí za lokalizaci
poruchy
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 kostel – obnova fasády a kamenných prvků ve fasádě je hotova, stavba není předána, není
sundáno lešení, předsedající poděkoval panu Stejskalovi za úklid kolem kostela
 6. prosince 2019 se bude v našem kostele konat koncert Lesů ČR – hráči na lesní rohy
 probíhají opravy garáží JSDH v hasičárně – děkuji členům jednotky za odvedenou práci a za
práci, kterou ještě odvedou, nyní se čeká na tlakové betony
 kůrovec v obecním lese – probíhá těžba (cca 200 stromů)
 zdržení s mulčováním a sekáním
 zpřesňují se hranice pozemků – místní komunikace u třech mostů a okolí
 připomínky k vlakovým jízdním řádům – do 28. června 2019 doručte starostovi
 dne 4. června 2019 Lichkov hostil správní radu Sdružení obcí Orlicko – hlavní téma: syngltreky,
CSS, cyklostezky a účetní závěrka, valná hromada se ková dne 25. června 2019 v Klášterci nad
Orlicí
 Králický Sněžník, o.p.s. – jedná se o transformaci na zapsaný ústav (obecně prospěšná společnost
již nemá oporu v novém občanském zákoníku)
 legiovlak – dne 15. června 2019 v žst. Lichkově – vstup zdarma, předsedající poděkoval
osazenstvu Vojenského muzea Lichkov
 starosta dovolená od 7. do 23. srpna 2019 – zastupuje místostarosta obce
 nedoplatky vůči obci k 10. červnu 2019 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč
53.037,-- (původně Kč 55.037,--, 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
3/3 2018 Kč 906,-- (původně Kč 6.020,--), vodné a stočné za 1/3 2019 Kč 41.174,-- - krátce po
splatnosti, odpady do 2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), neuhrazené
faktury Kč 20.392,- plnění rozpočtu k 31. květnu 2019: příjmy schválené Kč 9.480.228,--; upravené Kč 9.581.386,--;
skutečnost Kč 5.944.804,-- – příjmy na 62,05 %; výdaje schválené Kč 8.965.228,-- ; upravené
Kč 9.275.919,--; skutečnost Kč 5.892.545,-- – výdaje na 63,53 % – finka je vyvěšena na webu.
Diskuse
Předsedající se dotázal, zda jsme ochotni přispívat na autobusovou linku po 22:00 z Králík do
Mladkova (není zájem, vlaková linka by byla bez příspěvku obcí).
Pan Jaroslav Merta se dotázal, zda byla nějaká stížnost od občanů ohledně akcí TJ Pálení
čarodějnic a Dne dětí v souvislosti s nočním klidem?
Předsedající uvedl, že jemu si nikdo nestěžoval.
Pan Jaroslav Merta se dotázal, zda by bylo možné zapracovat na redukci hlasitosti obecního
rozhlasu, při hlášení, jestli to tedy vůbec nějak lze.
Předsedající uvedl, že mluvící siréna, která je na budově obecního úřadu, je v majetku
hasičského záchranného systému. V minulosti byla mimo provoz a v rámci probíhající opravy se
vyměnil komunikační modul a poškozené horny na střeše. Dotaz na možnost regulace hlasitosti byl
položen, softwarově je to sice možné, ale hasiči to nedovolí a starosta do tohoto nemá přístup, neboť
siréna slouží primárně jako varovný a vyrozumívací systém, kde je třeba občany varovat, proto ta
nastavená hlasitost. Hlášení obecního rozhlasu není v zájmu HZS, i když toto umožňují. Zvýšená
hlasitost je i díky opraveným hornám na střeše, nyní fungují všechny.
Pan Jaroslav Merta se dále dotázal, zda by bylo možné ovlivnit hlasitost hlášení na nádraží ČD,
které by mělo sloužit hlavně k informování cestujících na nádraží, není potřeba, aby to slyšela půlka
obce. Zda je možný denní a noční provoz, jde hlavně o snížení hlasitosti v noci.
Předsedající uvedl, že na toto nemůže odpovědět, ale vstoupí v jednání se správcem.
Pan Ing. Miloš Praus se dotázal, zda by bylo možné vyvážet častěji kontejnery na tříděný odpad
u nádraží, lidé si stěžují na přeplněné kontejnery.
Předsedající uvedl, že kontejnery jsou v majetku ČD, a.s., obec pouze zajišťuje vývoz. O
problému ví, bude doplněn další kontejner, což je levnější než častější vývoz. Objednávka na vývoz byla
již v pátek 31. května 2019, samotný vývoz byl až 10. června 2019.
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Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole usnesení, kterou provedla
paní Denisa Sejkorová.
V 20:20 hodin odchod 1x host.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. června 2019:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Mgr. Marii Foglovou a pana
Štěpána Kalouse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–1

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:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 45/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 10.
června 2019 – bez výhrad.
Č.j.: 46/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej části pozemku p.č. 733/1 –
trvalý travní porost, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, část o výměře cca 24
m2, kdy přesná výměra pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu a současně
schvaluje Smlouvu č. 4121522226 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci –
dle přílohy a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 47/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 406/6 –
zahrada a části pozemkové parcely č. st.81/1 – zbořeniště, o celkové výměře 250 m2, oba obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Miroslavě Plhákové, trvale bytem Lichkov
čp. 18, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1. července 2019 na dobu neurčitou, nájemné
ve výši á Kč 11,-- 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:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 128/3 – trvalý travní
porost o celkové výměře 88 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí za částku ve
výši á Kč 4,-- za kalendářní rok a dále schvaluje pronájem pozemkové parcely č. st. 296 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 54 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí, jejíž součástí je jiná stavba bez čp. a če., jako pronájem nebytových prostor za částku ve
výši á Kč 1.998,-- za kalendářní rok, a to panu Ing. Pavlu Kunešovi, trvale bytem Letohrad, ul.
Sokolovská čp. 529, psč. 561 51, s počátkem nájmu dne 1. července 2019 na dobu neurčitou a
pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

3–0–3

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 48/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
pod Č.j.:OULi/546/eč.631/2019-STAR – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov nabízí za nemovitosti, pozemkové parcely č. 288/7 – ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 345 m2, 380/14 – trvalý travní porost o výměře 1.724 m2 a 380/16 – trvalý
travní porost o výměře 1.824 m2, cenu vyšší než Kč 52.000,-- a v souladu s § 85 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, pověřuje starostu obce k nabytí hmotné
nemovité věci obcí v dražbě (ve veřejné soutěži) o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným
způsobem.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–5–1

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 49/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje investiční záměr „Sociální byty v Lichkově“ –
dle schválené projektové dokumentace a administrací žádosti o dotaci pověřuje obchodní
společnost REDEA Žamberk s.r.o., IČ: 25982796, se sídlem na adrese Žamberk, ul. Divišova čp.
669, psč. 564 01, za částku ve výši Kč 45.000,-- bez DPH.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 50/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořízení projektové dokumentace na rozšíření
výjezdu z místní komunikace č. IV/27d na silnici II/312 za částku ve výši Kč 58.000,-- bez DPH a
jako zhotovitele PD schvaluje obchodní společnost VDI Projekt s.r.o, IČ: 28860080, se sídlem na
adrese Praha 10 - Vršovice, ul. K Botiči čp. 1453/6, psč. 101 00.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 51/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova“, ev. č. smlouvy OŽPZ/19/22959, kterou je Obci Lichkov, IČ: 00279161,
poskytována neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč
110.000,--, na akci: „Obnova fasády kostela sv. Josefa – dělníka v Lichkově“ – dle přílohy a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 52/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navýšení rozpočtu obce na opravu a zateplení
stropu vestibulu kulturního domu v objemu Kč 65.000,--, z důvodu havarijního stavu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 53/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pasport místních komunikací a pasport
účelových komunikací v obci Lichkov - dle přílohy pod Č.j.:OULi/494/eč.570/2019-STAR.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 54/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o způsobu financování
projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému pro území obce s rozšířenou působností Králíky“ ze dne 21. prosince
2009 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 55/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje cenu pronájmu výsuvného přívěsného žebříku
ZD12 za částku ve výši á Kč 450,-- za každý započatý den + náklady na opravu případných
poškození po dobu pronájmu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 56/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: „Rozpočtové opatření č. 8/2019 ze dne 9.
května 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 57/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 9/2019 ze dne 10.
června 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.: 58/19: Zastupitelstvo obce Lichkov revokuje usnesení Zastupitelstva obce Lichkov pod Č.j.:
35/19, ze dne 15. dubna 2019.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části ppč. 534/3, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí s podmínkou řádného zveřejnění záměru obce a současně pověřuje
starostu obce k tomu, aby po sejmutí záměru obce k pronájmu části ppč. 534/3 z úřední desky
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Obecního úřadu Lichkov, uzavřel nájemní smlouvu se zájemcem o pronájem, který podá nejvyšší
nabídku.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

4–0–2

Usnesení nebylo schváleno.

Příští zasedání zastupitelstva bude v pondělí dne 2. září 2019 v 18:00 hodin – předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu.
Další předběžné termíny pro konání ZO, vždy v pondělí: 11. listopadu 2019 – 18:00 hodin a 16.
prosince 2019 – 17:00 hodin, dále 10. února 2020 – 18:00 hodin, 6. dubna 2020 – 18:00 hodin, 8. června
2020 – 18:00 hodin, 7. září 2020 – 18:00 hodin, 9. listopadu 2020 – 18:00 hodin a 14. prosince 2020 –
17:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva ukončeno v 20:30 hodin téhož dne.
Přílohy zápisu:
Písemná příprava na zasedání zastupitelstva a podklady k jednotlivým usnesením. Veškeré
přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.
Zápis byl vyhotoven dne 12. června 2019.
Poznámky pořídila:

Ověřovatel zápisu:

Ověřovatel zápisu:

Denisa Sejkorová

Mgr. Marie Foglová

Štěpán Kalous

Místostarosta obce:

Zapsal:

Starosta obce:

Stanislav Moravec

Mgr. Roman Richtr

Mgr. Roman Richtr
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