Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 14. prosince 2016, od 17:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4),
Stanislav Faltus (5), Zdeněk Brůna (6), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
Jan Faltus (7)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
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Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze 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 7. prosince 2016 a byla zveřejněna i po dobu konání
zastupitelstva, tedy v souladu se zákonem, nejméně 7 dnů před zasedáním.
Předsedající schůze konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno celkem osm členů
zastupitelstva, omluvil se pan Jan Faltus z pracovních důvodů, takže zastupitelstvo je, v souladu
s ustanovením § 92, odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Brůnu a pana Jaroslava Mertu a
zapisovatelkou paní Denisu Sejkorovou.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov určuje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka
Brůnu a pana Jaroslava Mertu a dále zapisovatelku paní Denisu Sejkorovou.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–2

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 7. prosince 2016, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) smlouva o bezúplatném převodu majetku – rozhlas
b) prodej pozemku p. č. 54/2
c) prodej pozemků p. č. 992/4 a 992/7
d) pronájem pozemku p. č. 107
e) smlouva o financování sociálního poradenství v roce 2017
f) žádost o veřejnou finanční podporu – AUDIOHELP z.s.
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g) rozpočet obce Lichkov na rok 2017
h) rozpočtové opatření č. 18/2016 ze dne 30.11.2016
i) návrh rozpočtového opatření č. 19/2016 ze dne 14.12.2016
j) výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2015/2016
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit další body, a to bod č. 2k) – kontrola KHS Ústí nad Orlicí a bod č.
2l) – kontrola HZS Ústí nad Orlicí (doručena dne 13. prosince 2016) – v obou případech se jedná o
informace na vědomí.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění, 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:
Usnesení bylo schváleno.
1a)

8–0–0

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. listopadu
2016, přijatá usnesení byla splněna. Zápis ze zasedání byl k nahlédnutí v zasedací místnosti po celou
dobu konání zasedání zastupitelstva.
1b)

Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru (dále jen „ FV“) přednesl pan Jaroslav Merta, předseda FV. FV se
sešel ve středu dne 7. prosince 2016 v 13:00 hodin ve sborovně ZŠ a MŠ Lichkov. Předmětem jednání
byla kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce.
Výsledek kontroly: v rámci provozních nákladů – spotřeba materiálu, byl z celkové
rozpočtované částky Kč 150.000,--, mimo běžnou spotřebu materiálu, zakoupen stolní počítač do
mateřské školy za částku Kč 11.761,-- a 2 ks zahradního posezení za celkovou částku Kč 23.800,--; na
úhradě zahradního posezení se částkou Kč 20.000,-- podílel dar Honebního společenstva Lichkov, IČ:
71159100; dále byl přijat dar od paní Sűsserové ve výši Kč 4.000,--, který bude použit na nákup
hraček do mateřské školy; v měsíci prosinci 2016 je plánován nákup nábytku splňujícího současné
standardy vybavení školní družiny v předpokládané ceně Kč 35.000,--; rozpočtový příspěvek na
pedagogického pracovníka ve výši Kč 40.000,-- nebude v roce 2016 školou čerpán – viz Žádost o
ponížení provozních nákladů ze dne 25. října 2016, evidovaná Obecním úřadem Lichkov pod
Č.j.:632/2016 a návazné usnesení ZO č. 65/16, ze dne 9. listopadu 2016.
Kontrolní zjištění: příspěvková organizace hospodaří s poskytnutými finančními prostředky v
souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako účelové a hospodárné.
Z provedené kontroly byl pořízen protokol.
2a)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku – rozhlas

V roce 2009, obce v rámci správního území ORP Králíky, uzavřely společnou dohodu, jejímž
předmětem bylo vybudování varovného a vyrozumívacího systému. Systém byl financován
z dotačního titulu, jehož nositelem bylo Město Králíky. V rámci systému bylo vybudováno několik
srážkoměrů a hladinoměrů (jeden je v Lichkově) a dále, v rámci vyrozumívání, též bezdrátový
rozhlas. Udržitelnost projektu končí a tak se bezdrátový rozhlas instalovaný v obci Lichkov,
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v pořizovací hodnotě Kč 322.692,--, bezúplatně převádí na Obec Lichkov. Ostatní zařízení varovného
systému zůstávají ve správě Města Králíky, které zajišťuje jejich propojení a funkčnost v návaznosti
na IZS a internet.
Návrh textu smlouvy o bezúplatném převodu a původní smlouva ze dne 21. prosince 2009
s dodatkem ze dne 15. února 2012, byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 8. prosince 2016.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu“,
kterou Město Králíky, IČ: 00279072, bezúplatně převádí na Obec Lichkov, IČ: 00279161,
dlouhodobý hmotný majetek – 1 ks varovného a vyrozumívacího systému, inv. č. 6 (rozhlas
instalovaný v obci Lichkov) v pořizovací ceně Kč 322.692,-- a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2b)

8–0–0

Prodej pozemku p. č. 54/2

Žádost pana Miroslava Exlera, o prodej části pozemku p. č. 54, byla na obec doručena dne 14.
září 2015. Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 11. listopadu 2015, usnesením pod Č.j.:
86/15, přijalo usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr prodeje pozemkové
parcely č. 54 – část dle GP, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí“. GP č. 435336/2015, ze dne 11. září 2016 byla z původní ppč. 54 oddělena požadovaná část o výměře 144 m2 a
označena jako ppč. 54/2. Původní parcelní č. 54 bylo přečíslováno na ppč. 54/1. Součástí GP je i
vytýčení věcného břemene ve prospěch Obce Lichkov k právu vstupu, chůze, jízdy a obsluhy nově
vzniklé ppč. 54/1. Náklady na pořízení GP činily Kč 6.200,--. Dělení pozemku bylo schváleno
Odborem územního plánování a stavebním odborem Městského úřadu v Králíkách. Znalcem z oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí, byl vypracování ZP č.
5300-70/2016, kterým byla tržní cena pozemku p. č. 54/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře
144 m2, stanovena na Kč 10.080,--. Náklady na pořízení ZP činily Kč 660,--. Záměr obce – prodej
nemovitosti ppč. 54/2, byl řádně zveřejněn na obou úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době
od 14. do 29. října 2016. Jiný zájemce o koupi pozemku není. Na pozemku nejsou a ani přes pozemek
nevedou inženýrské sítě ve vlastnictví a správě Obce Lichkov. Pozemek se nachází v zastavitelném
území obce – dle platného ÚP. Žadatel ústně prohlásil, že finanční náklady spojené s prodejem
(pořízení GP a ZP) uhradí.
Předsedající navrhl, aby pozemek p. č. 54/2 byl žadateli prodán za částku ve výši Kč 10.080,-bez DPH, kdy v rámci kupní smlouvy bude sjednáno VB, vytýčené dle GP. Podmínkou podpisu kupní
ceny bude úhrada kupní ceny pozemku s DPH a úhrada souvisejících nákladů (pořízení GP a ZP).
Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 8. prosince 2016.
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 pozemku p. č. 54/2, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 144 m2
panu Miroslavu Exlerovi, nacionále dle žádosti, za celkovou cenu Kč 10.080,-- bez DPH,
s podmínkou sjednání VB práva chůze a jízdy a úhrady souvisejících nákladů a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2c)

8–0–0

Prodej pozemků p. č. 992/4 a 992/7

Žádost paní Zdenky Hořínkové, o prodej pozemku p. č. 992/4 a části pozemku p. č. 992/2, byla
na obec doručena dne 5. října 2015. Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 11. listopadu
2015, usnesením pod Č.j.: 84/15, přijalo usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje
záměr prodeje pozemkové parcely č. 992/4 a pozemkové parcely č. 992/2 – část dle GP, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí“. GP č. 433-334/2015, ze dne 15. září 2016 byla
z původní ppč. 992/2 oddělena požadovaná část o výměře 175 m2 a označena jako ppč. 992/7.
Náklady na pořízení GP činily Kč 5.600,--. Dělení pozemku bylo schváleno Odborem územního
plánování a stavebním odborem Městského úřadu v Králíkách. Znalcem z oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí, byl vypracován ZP č. 5301-71/2016, kterým
byla tržní cena pozemků p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2 a p. č. 992/4, trvalý travní
porost o výměře 395 m2 stanovena na Kč 39.900,-- a cena pozemku p. č. st. 401, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 45 m2, stanovena na Kč 6.300,--. Stavební parcela byla vytýčena dle skutečnosti,
kdy na ppč. 992/4 stojí budova. Náklady na pořízení ZP činily Kč 750,--. Záměr obce – prodej
nemovitostí ppč. 992/4 a 992/7, byl řádně zveřejněn na obou úředních deskách Obecního úřadu
Lichkov v době od 14. do 29. října 2016. Jiný zájemce o koupi pozemků není. Na pozemcích nejsou a
ani přes pozemky nevedou inženýrské sítě ve vlastnictví a správě Obce Lichkov. Pozemky se nachází
v zastavitelném území obce – dle platného ÚP. Žadatelka prohlásila, že finanční náklady spojené
s prodejem (pořízení GP a ZP) uhradí.
Předsedající navrhl, aby pozemky p. č. 992/4 a 992/7 byly žadatelce prodány za částku
v celkové výši Kč 46.200,-- bez DPH. Podmínkou podpisu kupní ceny bude úhrada kupní ceny
pozemku s DPH a úhrada souvisejících nákladů (pořízení GP a ZP) a navrhl usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře 440
m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále dle žádosti, za celkovou cenu Kč 46.200,-- bez DPH,
s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy“.
Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 8. prosince 2016.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že cena prodávaných pozemků, tak jak byla předsedajícím navržena
je vysoká a navrhl pozemky prodat za ceny platné v okamžiku schválení záměru obce, tedy k datu 11.
listopadu 2015. Není chybou žadatelky, že se řízení o prodeji táhlo a navrhl usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře 440
m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí
nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále dle žádosti, prodej za cenu obvyklou dle ceníku
platného v době schválení záměru prodeje, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy“.
Předsedající uvedl, že původní ceník pozemků byl ZO zrušen na základě novely zákona o
obcích, který v § 39, zejména odst. 2, který uvádí: „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává
zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem.
Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka
od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“ Na základě tohoto byly přijaty nové
podmínky k prodeji nemovitého majetku.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že prodej se projednává v době platnosti novelizovaného zákona o
obcích, tedy musí být v souladu s tímto zákonem. Tržní cena pozemků byla stanovena znalcem, tedy
se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.
Pan František Faltus uvedl, že se mu rovněž cena pozemků zdá být vysoká, navíc pozemky
jsou pro obec nepřístupné a navrhl snížení kupní ceny o 50%, právě z důvodu nepřístupnosti
pozemku. V souvislosti s tímto navrhl usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje
prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře 440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o
výměře 175 m2, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové,
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nacionále dle žádosti, za celkovou cenu Kč 46.200,-- bez DPH, poníženou o 50% z důvodu
nedostatečného přístupu k pozemku, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy“.
Další návrhy usnesení a na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno,
nejprve o protinávrzích v pořadí tak, jak byly předkládány, v případě neschválení některého
z protinávrhů, pak o původním návrhu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným hostům.
Paní Zdenka Hořínková uvedla, že se jí zda cena pozemků značně vysoká, žádost o koupi
pozemků doručila na obec již v říjnu roku 2015. Není její vinou, že vyřízení prodeje trvalo do
současné doby. Navíc pozemek je navážkou, kterou její rodina zkulturnila. Část pozemku je
nevyužitelná, neboť se jedná o prudký svah.
Předsedající uvedl, že prodávané pozemky si osobně prohlédl oslovený znalec, jeho prohlídce
byla přítomna. Závěr ZP vychází ze skutečného stavu tak, jak byl znalcem na místě zjištěn.
Návrh usnesení pana Zdeňka Brůny: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p.
č. 992/4, trvalý travní porost o výměře 440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175
m2, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové,
nacionále dle žádosti, prodej za cenu obvyklou dle ceníku platného v době schválení záměru
prodeje, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2–1–5
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení pana Františka Faltuse: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků
p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře 440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175
m2, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové,
nacionále dle žádosti, za celkovou cenu Kč 46.200,-- bez DPH, poníženou o 50% z důvodu
nedostatečného přístupu k pozemku, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1–2–5
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení předsedajícího: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č.
992/4, trvalý travní porost o výměře 440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2,
oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále
dle žádosti, za celkovou cenu Kč 46.200,-- bez DPH, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1–2–5
Usnesení nebylo schváleno.
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-

8
Z

9
Z

Zastupitelstvo se dohodlo, že dohadovací řízení nebude nyní provedeno s tím, že pověřilo
starostu k vyžádání právního stanoviska ke správnému postupu ve věci tohoto konkrétního případu.
2d)

Pronájem pozemku p. č. 107

Dne 30. září 2016 byla na obec doručena žádost pana Miroslava Urminského o pronájem
pozemku p. č. 107 v Lichkově. Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 9. listopadu 2016,
usnesením pod Č.j.: 68/16, schválilo záměr pronájmu. Záměr obce byl zveřejněn na obou úředních
deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 21. listopadu 2016 do 8. prosince 2016.
Pozemek je ve vlastnictví Obce Lichkov, IČ: 00279161. Jedná se o zahradu, o výměře 522 m2.
Přes pozemek vedou inženýrské sítě v majetku a ve správě obce, konkrétně se jedná o vodovod obce,
kanalizaci obce a veřejné osvětlení, které je nadzemní, umístěné na betonovém sloupu. V případě
schválení pronájmu bude nájemní smlouva obsahovat doložku o právu vstupu na pozemek, údržbu a
servis inženýrských sítí – po vzoru služebnosti věcného břemene. Cena pronájmu dle aktuálně
platných podmínek obce, tedy: výměra 522 m2 * koeficient 2,16 = 1.127,52 * 2% = 22,55, po
zaokrouhlení Kč 23,-- za rok. Zájemce navrhuje cenu smluvní, a to Kč 200,-- za rok. Úhrada nájmu do
20. ledna každého kalendářního roku, pronájem na dobu neurčitou.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem 8. prosince 2016.
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 pozemku p. č. 107, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, zahrada o výměře 522 m2, a to panu Miroslavu
Urminskému, nacionále dle žádosti, za částku á Kč 200,--/rok, na dobu neurčitou, s podmínkou
sjednání práva vstupu na pozemek za účelem údržby a obnovy inženýrských sítí a pověřuje
starostu obce k uzavření nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2e)

6 –2 – 0

Smlouva o financování sociálního poradenství v roce 2017

Městský úřad Králíky připravil aktualizaci smlouvy na spolupráci při financování občanské
poradny, poskytované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Služby jsou občanům ORP Králíky úspěšně
poskytovány na základě této smlouvy již dva roky a je žádoucí v této spolupráci pokračovat. Smlouvu
s Oblastní charitou uzavře Město Králíky následně po schválení smlouvy o spolupráci obcí.
Financování je obdobné jako v letech předešlých, celkové náklady ve výši Kč 30.000,-- budou na
jednotlivé obce a město rozpočítány poměrnou částí, dle počtu obyvatel k 1. lednu 2017, dle údajů
ČSÚ. Náklady obce budou obdobné jako v roce 2016.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 8. prosince 2016.
Pan Zdeněk Brůna se dotázal, kolik lidí z obce využívá služeb charity v Králíkách.
Předsedající uvedl, že tuto informaci nemá k dispozici.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že náklady obce na rok 2017 vyčíslil přibližně na Kč 1.800,--.
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 způsobu spolufinancování
příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce
2017“ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2f)

6–0–2

Žádost o veřejnou finanční podporu – AUDIOHELP z.s.

Žádost spolku AUDIOHELP z.s., IČ: 49774883, středisko Ústí nad Orlicí, zastoupené panem
Vladimírem Králem, vedoucím střediska, o poskytnutí dotace ve výši Kč 1.500,-- na částečné pokrytí
cestovních a mzdových nákladů na služby poskytované v Králíkách, byla na obec doručena poštou
dne 27. října 2016. Vzhledem k tomu, že žádost nesplňovala potřebné náležitosti vyžadované
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, byla
žadateli, téhož dne, starostou vrácena. Doplněnou žádost pan Král osobně doručil dne 9. listopadu
2016.
Předsedající uvedl, že podobná žádost již byla zastupitelstvem v minulosti projednávána, to
bylo na zasedání dne 18. června 2014, pod Č.j.:44/14.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 8. prosince 2016.
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 veřejnou finanční podporu ve výši Kč
1.500,-- pro spolek AUDIOHELP z.s., IČ: 49774883, na částečné pokrytí cestovních a mzdových
nákladů na služby poskytované v Králíkách – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu
veřejnoprávní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1–3–4
Usnesení nebylo schváleno.
2g)

Rozpočet obce Lichkov na rok 2017

Původní návrh rozpočtu obce Lichkov pro rok 2017 byl dne 24. října 2016 projednán
finančním výborem a zastupitelům zaslán dne 3. listopadu 2016 a po úpravě ještě dne 7. listopadu
2016. Zastupitelstvo jej projednávalo na minulém zasedání dne 9. listopadu 2016. Návrh rozpočtu je
detailně rozpracován až do jednotlivých položek. Většina paragrafů a položek je dána, jako např.
splátky úvěrů na kanalizaci a Peugeota, úhrada povinných odvodů, elektřiny, odměn a dalších.
Zbývající částka je navržena na opravu místní komunikace k Mladkovu a na opravu místních
komunikací po obci (emulze + zásyp), dále je počítáno se zpracováním mostních listů a mostních
prohlídek, výstavbou chodníku před ZŠ a MŠ – směrem ke Kovárně – bylo schváleno již na rok 2016
(stavební povolení je v PM), s opravou podlah ve dvou třídách v ZŠ Lichkov a s novým sporákem
v kuchyni, s výměnou zbylých oken a vstupních dveří v budově restaurace U nádraží a s opravou dvou
pokojů na straně k nádraží, dále s opravou střechy kostela, dále zateplení stropu na sále nad jevištěm +
elektřina na půdě, opravou oplocení úpravny vody a studní a s výměnou dvou (tří) vrat na budově
hasičské zbrojnice. Dále by měla být dokončena a uhrazena poslední etapa projednávání územního
plánu. Návrh rozpočtu je schodkový, výdaje jsou prozatím kryty z úspor předešlých let. Příjmy
vychází z příjmů roku 2016 a z predikce. Závazným ukazatelem plnění rozpočtu jsou jednotlivé
paragrafy.
Na příští rok je podána žádost o dotaci na opravu střechy kostela, bude podána žádost o dotaci
na výměnu dveří, oken a garážových vrat na hasičárně (prostory které využívá SDH – podpora práce
s mládeží od MMR ČR), byla podána žádost o dotaci na opravu cesty k Mladkovu a bude podána
žádost o dotaci na jednu z posledních etap pořizování ÚP. V průběhu roku 2017 je možno čekat
vyhlášení výzev na činnost IC a JSDH. Předsedající uvedl, že předpokládané dotace nejsou
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zohledněny v příjmech, do příjmů budou zařazovány až v případě schválení dotací, čímž by mělo dojít
k vyrovnání příjmů s výdaji.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn ve vývěsce i na elektronické úřední desce Obecního úřadu
Lichkov, a to od 10. do 25. listopadu 2016 včetně. Dále je vyvěšen na stránkách obce v sekci Obecní
úřad/Rozpočet. V případě, že dojde ke schválení rozpočtu obce na rok 2017 již v letošním roce, není
třeba přijímat usnesení k rozpočtovému provizoriu.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 14. prosince 2016.
Paní Denisa Sejkorová, účetní obce, popsala jednotlivé paragrafy návrhu rozpočtu na rok 2017,
předloženého zastupitelům dne 14. prosince 2016 a popsala i jednotlivé navrhované změny v příjmech
a výdajích.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161,
na rok 2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2h)

7–1–0

Rozpočtové opatření č. 18/2016 ze dne 30. listopadu 2016

Rozpočtové opatření č. 18/2016 ze dne 30. listopadu 2016, bylo zastupitelům zasláno emailem dne 8. prosince 2016. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence.
Paní Denisa Sejkorová, účetní obce, popsala provedené změny: zvýšení příjmů z důvodu přijaté
dotace pro JSDH, přijatého poplatku za hrobové místo a připsání úroku na běžném účtu a ve výdajích
změna zůstatku na běžném účtu a doúčtování výdajů na JSDH.
Dotazy ani výhrady k rozpočtovému opatření nebyly vzneseny a ZO jej vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 18/2016 ze dne 30.
listopadu 2016“ – dle přílohy, bez výhrad.
2i)

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2016 ze dne 14. prosince 2016

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2016, ze dne 14. prosince 2016, byl zastupitelům zaslán emailem dne 14. prosince 2016. Paní Denisa Sejkorová, účetní obce, popsala provedené změny, kdy se
jedná o přesuny mezi položkami a paragrafy před koncem roku.
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. 19/2016 ze dne
14. prosince 2016“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2j)

7–0–1

Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2015/2016

Obec Lichkov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Lichkov, IČ: 70188831, se sídlem na adrese Lichkov čp. 185, psč. 561 68. Z tohoto důvodu škola
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podává výroční zprávy, v tomto případě Výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Zpráva byla
zastupitelům zaslána e-mailem dne 8. prosince 2016.
Dotazy ani výhrady k výroční zprávě nebyly vzneseny a ZO ji vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy
Lichkov, IČ: 70188831, za školní rok 2015/2016“ – dle přílohy, bez výhrad.
2k)

Kontrola KHS Ústí nad Orlicí

Dne 13. října 2016, KHS Ústí nad Orlicí, odběrem vzorku v kuchyni ZŠ a MŠ Lichkov,
zahájila kontrolu vodovodu. Odebraný vzorek nevyhověl, obsahoval koliformní bakterie - 7 KTJ/100
ml (limit 0 KTJ/100 ml). Ihned po zjištění bylo provedeno opatření k nápravě, proběhla mimořádná
dezinfekce a odkalení vodovodu. Odběratelé byli o stavu informování buď osobně, případně
telefonicky. Dále byly rozeslány informační SMS zprávy a e-maily, proběhlo opakované hlášení
v rozhlase, informace v obchodech a v restauraci a na internetových stránkách obce - voda pitná pouze
po převaření. Kontrolní rozbor vyhověl, KHS byla informována a opatření bylo odvoláno. Dne 23.
listopadu 2016 byl na obec doručen protokol o kontrole.
Informace o kontrole byla podána na minulém zasedání ZO dne 9. listopadu 2016.
Dokumentace ke kontrole je umístěna na stránkách obce v sekci Obecní vodovod, kontrolní rozbor
potom v sekci Obecní vodovod/Rozbory vzorků. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 8.
prosince 2016.
Dotazy ani výhrady k protokolu o kontrole nebyly vzneseny a ZO jej vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokol o kontrole“ KHS Ústí nad Orlicí, pod
Č.j.: KHSPA 20073/2016/HOK-UO – dle přílohy, bez výhrad.
2l)

Kontrola HZS Ústí nad Orlicí

Dne 14. listopadu 2016 proběhla na obci a u JSDH obce plánovaná tematická kontrola ze
strany HZS Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí. Byl zjištěn a vytknut nedostatek
ohledně požárně bezpečnostního řešení objektu obecního úřadu (množství a druhy hasicích přístrojů)
– vypracování dokumentu bylo dne 13. prosince 2016 objednáno u firmy Zeman, která obci zajišťuje
BOZP a PO. Dále byla kontrolujícím orgánem vytknuta chybějící revize podzemních hydrantů – bude
proveden průzkum trhu a revize bude zajištěna v době vhodných povětrnostních podmínek. Není
vhodné revize provádět se sněhovou pokrývkou a za mrazů – bude podána žádost na HZS o
prodloužení lhůty k doložení požadovaného dokumentu. Podklady byly zastupitelům zaslány emailem dne 13. prosince 2016.
Dotazy ani výhrady k protokolům o kontrole nebyly vzneseny a ZO je vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokoly o tematické kontrole“ HZS Ústí nad
Orlicí, pod Č.j.: HSPA-21-77/2016 a Č.j.: HSPA-21-78/2016, oba ze dne 14. listopadu 2016 – dle
přílohy, bez výhrad.

Informace obce
•
•
•

předsedající poděkoval pořadatelkám Vánočního jarmarku za překrásnou akci, dobrá prezentace
obce, těšíme se na Velikonoce, čím pořadatelky překvapí tentokrát?
pozvánka na Vánoční vigilii dne 23. prosince 2016 do kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově –
informace v LO, plakáty v obci i v okolí, www, e-maily, půjdu i SOIKA
slepice – množí se stížnosti na zadávené slepice a na lišky pohybující se po obci – pokud lišky
nevykazují známky vztekliny, pak veterina Ústí nad Orlicí s věcí nic nezmůže, pracovník veteriny
doporučuje slepice zavírat; myslivci nesmí lovit v obydlené oblasti a do 200 m od obydlí, lišky
mají nory v lese a do obce chodí lovit, vnadí se pod vodárnou, snad se něco odloví; Policie ČR
nezasahuje, obecní policie neprovádí odchyt divokých zvířat
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

pojistná událost z května – poškození bočního okna autobusu, v listopadu byla škoda zlikvidována
a poškozené společnosti uhrazena, obec zaplatila pouze spoluúčast ve výši Kč 1.000,-oprava pomníku obětem I. sv. války – z důvodu nepříznivých klimatických podmínek restaurátor
v letošním roce již nestihne dokončit restaurování pomníku; doposud pouze demontáž desky ze
stěny kostela (je hotová, stačí pouze namontovat), pomník byl komplet očištěn a nakonzervován,
došlo k očištění nepůvodní bronzové barvy z nápisů a odstranění nepůvodního reliéfu v horní části
pomníku; z jara bude osazen nový reliéf vyrobený dle dobové fotografie a bude provedeno zlacení
24 karátovým plátkovým zlatem; oprava je částečně financována z rozpočtu obce, nositelem
dotačního titulu je Sdružení obcí Orlicko
byla ukončena další etapa pořizování ÚP obce Lichkov, po novém roce bude vypsáno veřejné
projednání – předpoklad na sále OB, na uvedenou etapu obec žádala o dotaci, dle sdělení MMR
ČR byl dán pokyn k vyplacení dotace ve výši Kč 87.120,-Lichkovský Občasník – uzávěrka na Vánoce a leden 2017 je již 15. prosince 2016
dražba továrny: opakovanou dražební vyhláškou byla dražba stanovena na 1. prosince 2016,
dražba započala a obratem byla ukončena s odůvodněním, že povinným byl dne 1. prosince 2016,
v 10:39 hodin, podán insolventní návrh; usnesením byla dražba odložena na 12. prosince 2016,
bohužel o insolventním řízení nebylo rozhodnuto do započetí odložené dražby a tak se dražba
posouvá předběžně na 22. prosince 2016
dne 20. prosince 2016 se v Líšnici koná valná hromada Sdružení obcí Orlicko, společně s II.
setkáním starostů
od 19. prosince 2016 do 1. ledna 2017 včetně, bude Obecní úřad Lichkov, z důvodu zpracovávání
účetní závěrky, uzavřen
probíhají odečty vodoměrů za 3/3 roku 2016, platby v lednu na základě vystavených faktur –
budou doručeny do domácností
plnění rozpočtu k 30. listopadu 2016: příjmy schválené Kč 7.518.500,--, upravené Kč 8.622.883,-, skutečnost Kč 8.016.590,-- - příjmy na cca 93%, výdaje schválené Kč 7.060.500,--, upravené Kč
8.211.952,--, skutečnost Kč 6.706.323 – výdaje na cca 82%.

Pan Zdeněk Brůna reagoval na informaci ohledně zadávených slepic a uvedl, že jej mrzí
reakce občanů na myslivce. Lišky zcela změnily své chování, do obce chodí v denní době, učí mladé
lovit. Čeká se na sněhovou pokrývku, aby bylo možno lišky vysledovat. Členové MS Hubertus
Lichkov ročně odloví více jak 30 ks lišek. Myslivci nesmí lovit mimo honební pozemky, vnadí se
mimo obydlená území, problém je, že lišky chodí z jiných honiteb, z polské strany, od Mladkova,
z lesa. Dále uvedl, že stát se zbavil odpovědnosti a občané se mají obracet na Polici ČR.
Diskuse
Pan Stanislav Faltus se dotázal na posyp místních komunikací při náledí o víkendu ve dnech 3.
a 4. prosince 2016, horní konec nebyl posypán. Předsedající uvedl, že posyp chodníků byl proveden
v pátek odpoledne dne 2. prosince 2016, posyp cesty od obecního úřadu k lávce byl proveden o
víkendu a posyp všech místních komunikací, v celé jejich délce, byl proveden v pondělí ráno a
dopoledne dne 5. prosince 2016. Informaci ověří a podá zprávu osobně nebo na příštím ZO.
Pan František Faltus se dotázal, proč jsou informační SMS zprávy obce rozesílány v nočních
hodinách, konkrétně se jednalo o pozvánku na Vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Lichkov. Předsedající
uvedl, že SMS zprávu ze systému SOIKA odesílal večer a zprávy byly obratem rozeslány. Zprávy
rozesílá poskytovatel prostřednictvím GSM brány. Informaci ověří a podá zprávu osobně nebo na
příštím ZO.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení,
kterou provedla paní Denisa Sejkorová.
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Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 14. prosince 2016:
Zastupitelstvo obce Lichkov určuje ověřovatele zápisu, a to pana Zdeňka Brůnu a pana
Jaroslava Mertu a dále zapisovatelku paní Denisu Sejkorovou.
1
A

2
A

3
A

4
Z

5
A

6
Z

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–2

Usnesení bylo schváleno.

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

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 84/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu“, kterou
Město Králíky, IČ: 00279072, bezúplatně převádí na Obec Lichkov, IČ: 00279161, dlouhodobý
hmotný majetek – 1 ks varovného a vyrozumívacího systému, inv. č. 6 (rozhlas instalovaný
v obci Lichkov) v pořizovací ceně Kč 322.692,-- a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 85/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemku p. č. 54/2, obec a katastrální
území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 144 m2 panu
Miroslavu Exlerovi, nacionále dle žádosti, za celkovou cenu Kč 10.080,-- bez DPH, s podmínkou
sjednání VB práva chůze a jízdy a úhrady souvisejících nákladů a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře
440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2, oba obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále dle žádosti, prodej za cenu
obvyklou dle ceníku platného v době schválení záměru prodeje, s podmínkou úhrady
souvisejících nákladů a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
N

2
Z

3
A

4
Z

5
Z

6
A

7
-

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:

2–1–5

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře
440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2, oba obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále dle žádosti, za celkovou cenu
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Kč 46.200,-- bez DPH, poníženou o 50% z důvodu nedostatečného přístupu k pozemku,
s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
N

2
Z

3
A

4
Z

5
Z

6
N

7
-

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:

1–2–5

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemků p. č. 992/4, trvalý travní porost o výměře
440 m2 a p. č. 992/7, trvalý travní porost o výměře 175 m2, oba obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, paní Zdence Hořínkové, nacionále dle žádosti, za celkovou cenu
Kč 46.200,-- bez DPH, s podmínkou úhrady souvisejících nákladů a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
1
A

2
Z

3
N

4
Z

5
Z

6
N

7
-

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:

1–2–5

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 86/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem pozemku p. č. 107, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, zahrada o výměře 522 m2, a to panu Miroslavu
Urminskému, nacionále dle žádosti, za částku á Kč 200,--/rok, na dobu neurčitou, s podmínkou
sjednání práva vstupu na pozemek za účelem údržby a obnovy inženýrských sítí a pověřuje
starostu obce k uzavření nájemní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
N

5
A

6
N

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6 –2 – 0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 87/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o způsobu spolufinancování
příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce
2017“ – dle přílohy a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
Z

7
-

8
Z

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje veřejnou finanční podporu ve výši Kč 1.500,-- pro spolek
AUDIOHELP z.s., IČ: 49774883, na částečné pokrytí cestovních a mzdových nákladů na služby
poskytované v Králíkách – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.
1
N

2
N

3
N

4
A

5
Z

6
Z

7
-

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:

1–3–4

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 88/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na
rok 2017 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A
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6
N

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–1–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 18/2016 ze dne 30.
listopadu 2016“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 89/16 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 19/2016 ze dne 14.
prosince 2016“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
Z

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy
Lichkov, IČ: 70188831, za školní rok 2015/2016“ – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokol o kontrole“ KHS Ústí nad Orlicí, pod
Č.j.: KHSPA 20073/2016/HOK-UO – dle přílohy, bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokoly o tematické kontrole“ HZS Ústí nad
Orlicí, pod Č.j.: HSPA-21-77/2016 a Č.j.: HSPA-21-78/2016, oba ze dne 14. listopadu 2016 – dle
přílohy, bez výhrad.
Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu dne 15. února 2017 od 18:00 hodin.
Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva
v 18:50 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. prosince 2016.
Zapisovatelka:
Denisa Sejkorová

Ověřovatel zápisu:
Zdeněk Brůna

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Přepsal:
Mgr. Roman Richtr
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Ověřovatel zápisu:
Jaroslav Merta
Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

