Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 10. dubna 2017, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

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

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 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 3. dubna 2017 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 šest členů
zastupitelstva, omluvili se pan František Faltus a pan Jan Faltus, oba z pracovních důvodů a dále pan
Zdeněk Brůna ze zdravotních 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 Stanislava Faltuse a pana Stanislava Moravce 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 schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Stanislava
Faltuse a pana Stanislava Moravce a dále zapisovatelku paní Denisu Sejkorovou.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 3. dubna 2017, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva kontrolního výboru
c) zpráva finančního výboru
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) smlouva o bezúplatném převodu částí ppč. 131/2 a 486/1
b) prodej ppč. 992/4 a 992/7
c) výběr dodavatele – sporák do kuchyně ZŠ a MŠ Lichkov
d) výběr dodavatele – mostní listy a hlavní mostní prohlídky
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e) odepsání pohledávky ve výši Kč 12.000,-- z 01/2014
f) smlouva o smlouvě budoucí – VB – přípojka NN pro novostavbu na ppč. 3021/7
g) návrh OZV č. 1/2017 O nočním klidu
h) účetní závěrka ZŠ a MŠ Lichkov za rok 2016
i) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce (2018-2020)
j) rozpočtové opatření č. 02/2017 z 28.2.2017 – na vědomí
k) rozpočtové opatření č. 03/2017 z 10.3.2017 – na vědomí
l) návrh rozpočtového opatření č. 04/2017 z 3.4.2017
m) inventarizační zpráva za rok 2016 – na vědomí
n) kalkulace vodné a stočné na rok 2017 – na vědomí
o) plán činnosti kontrolního výboru
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit další body, a to bod č. 2p) – novela stanov Sdružení obcí Orlicko,
bod č. 2q) – projekt „Domestos“ (rekonstrukce sociálek v MŠ) a bod č. 2r) – projekt „bezbariérovost
ZŠ“ včetně výběru dodavatele schodišťové plošiny.
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)

6–0–0

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. prosince
2016, přijatá usnesení byla splněna, prodej pozemků ppč. 992/4 a 992/7 je opětovně zařazen do
programu jednání. Zápis ze zasedání byl k nahlédnutí v zasedací místnosti po celou dobu konání
zasedání zastupitelstva.
1b)

Zpráva kontrolního výboru

Zprávu kontrolního výboru (dále jen „ KV“) přednesl pan Stanislav Faltus, člen KV. KV se
sešel ve středu dne 15. března 2017 v 11:00 hodin v kanceláři starosty. Předmětem kontroly byly
nájmy nebytových prostor. KV konstatoval, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a nedoplatky na
nájmech za pronájem nebytových prostor.
1c)

Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru (dále jen „ FV“) přednesl pan Jaroslav Merta, předseda FV. FV se
sešel v pondělí dne 3. dubna 2017 v 17:00 hodin v kanceláři starosty. Předmětem jednání bylo:
1. Rozpočtové opatření 02/2017, 03/2017 a 04/2017.
2. Inventarizační zpráva obce Lichkov za rok 2016.
3. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Lichkov na období 2018 – 2020.
4. Inventarizační zpráva a účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Lichkov za rok 2016.
5. Nedoplatky na místních poplatcích, vodném a stočném, odpadech a nájmech.
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Finanční výbor obdržel ke všem projednávaným bodům od obecního úřadu potřebné podklady
a požadovaná vysvětlení či odůvodnění.
Z důvodu účasti paní Mgr. Pavly Polanské, ředitelky ZŠ a MŠ Lichkov na zasedání ZO bylo
přednostně přistoupeno k projednání účetní závěrka ZŠ a MŠ Lichkov za rok 2016 – bod 2h).
2h)

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lichkov za rok 2016

Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831, jejíž je Obec
Lichkov zřizovatelem, doložila veškeré podklady k uzavření účetního roku 2016. Veškeré podklady
byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017 a žádost o převod finančních prostředků do
rezervního fondu odměn pak ještě dne 4. dubna 2017. Jedná se o rozvahu, inventarizační zprávu,
přílohy a zmíněnou žádost o převod hospodářského výsledku školy za rok 2016, ve výši Kč
29.559,64, do rezervního fondu odměn, který by měl být použit k dorovnání státního rozpočtu roku
2017.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2016 – bez
výhrad.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0

Jednací místnost opustila paní Mgr. Pavla Polanská, ředitelka ZŠ a MŠ Lichkov - host.
2a)

Smlouva o bezúplatném převodu částí ppč. 131/2 a 486/1

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly pozemky p. č. 131/2 a 486/1, oba
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Přes pozemek č. 486/1 vede vodovod obce
Lichkov, proto bylo s UZSVM sjednáno věcné břemeno v rozsahu dle geometrického plánu, které
bylo zapsáno v katastru nemovitostí. Na částech těchto dvou pozemků má obec vybudovanou
zpevněnou komunikaci, jedná se o komunikaci pod obecním úřadem, navazující na lávku. Stav
v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, proto byl geometrickým plánem zaznamenán skutečný
stav společně s dalším dělením pro případné zájemce z čp. 26 a 27. Zpevněná cesta leží na pozemku
označeném jako p. č. 486/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 38 m2 a na pozemku nově
označeném jako p. č. 131/3 (trvalý travní porost) o výměře 97 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zpevněnou komunikaci, byť nezapsanou v pasportu komunikací, je převod na Obec Lichkov
navrhován jako bezúplatný. Převod majetku ze státu na Obec Lichkov je upraven návrhem „Smlouvy
o bezúplatném převodu majetku pod Č.j.: UZSVM/HUO/888/2017-HUOM. Obci připadá pouze
poplatková povinnost.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017.
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
majetku pod Č.j.: UZSVM/HUO/888/2017-HUOM, kterou je na Obec Lichkov převáděn
nemovitý majetek, a to pozemkové parcely označené dle GP č. 452-433/2016 jako č. 486/1 o
výměře 38 m2 a č. 131/3 o výměře 97 m2, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2b)

6–0–0

Prodej pozemků p. č. 992/4 a 992/7

Žádost paní Zdenky Hořínkové, o prodej pozemku p. č. 992/4 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.
Na zasedání ZO v prosinci 2016 nebylo žádné z navržených usnesení schváleno. Bylo
vyžádáno písemné stanovisko JUDr. Hlavsové z CSS k možnostem prodeje za ceny dle starého
ceníku, případně o slevu z důvodu nedostupnosti pozemku. Ze zprávy je patrné, že „Záměr je
specifický veřejnoprávní akt, s nímž zákon nespojuje povinnost záměrovanou dispozici uskutečnit.
Zveřejněný záměr proto není právním jednáním ve smyslu soukromého práva. Povahou je to
informativní úkon. Pro stanovení ceny je tedy směrodatná doba schválení uzavření smlouvy.“
V případě argumentu s nedostupností pozemku by pak takovéto zdůvodnění odchylky od ceny
obvyklé neodpovídalo skutečnosti. Žádost starosty o stanovisko a samotné stanovisko advokáta bylo
zastupitelům zasláno e-mailem dne 20. prosince 2016.
Na počátku zasedání ZO dne 13. února 2017 žadatelka předala písemné vyjádření s datem 10.
února 2017 ke své žádosti, které bylo předsedajícím přečteno – její zájem o koupi obou pozemků trvá,
nesouhlasí však se způsoben stanovení kupní ceny. S ohledem na datum schválení záměru prodeje
žádá o převod pozemků do jejího vlastnictví za cenu platnou v době schválení záměru. K prodlení
s projednáním prodeje ZO nedošlo z důvodů na její straně. V případě pozemku ppč. 992/4 k prodlení
nebyl žádný důvod a prodej měl být realizován samostatně, bezprostředně po schválení jeho záměru.
Toto vyjádření bylo následně zasláno všem zastupitelům. Žadatelka dále požadovala vyjádření JUDr.
Hlavsové z CSS ke svému vyjádření s datem 10. února 2017. Přípis byl telefonicky konzultován
s JUDr. Hlavsovou, která sdělila, že zastupitelstvu a zastupitelům je podsouvána povinnost majetek
prodat, což však není pravda, povinnost prodeje není, majetek obce se prodávat může, nemusí tak, jak
je to naznačováno v přípisu. Navíc doba, do kdy se prodej může uskutečnit, není stanoven.
Zastupitelstvo obce dne 13. dubna 2017 navrhované usnesení neschválilo – hlasování: 1–0–6.
Žadatelka se dne 14. února 2017 osobně dostavila na obec s tím, že s koupí dle cen uvedených
v znaleckém posudku souhlasí a požádala starostu, aby prodej obou pozemků opakovaně zařadil na
nejbližší zasedání ZO. O tomto byli zastupitelé informování e-mailem dne 14. února 2017.
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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).
Předsedající dále požádal, aby kontrolní výbor prověřil postup starosty obce Lichkov, případně
samotné Obce Lichkov a Obecního úřadu Lichkov, zda v případě žádosti paní Zdenky Hořínkové ze
dne 5. října 2015 (evidováno pod Č.j.:OULi-505/2015-STAR), bylo postupováno v souladu se
zákonem a v případě zjištěných pochybení, aby byly vyvozeny patřičné důsledky.
Veškeré podklady byly zastupitelům opětovně zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017.
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 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:
Usnesení bylo schváleno.

5–0–1

Jednací místnost opustila paní Zdenka Hořínková - host.
2c)

Výběr dodavatele – sporák do kuchyně ZŠ a MŠ Lichkov

Rozpočet obce na rok 2017 počítá s nákupem nového sporáku do kuchyně školní jídelny ZŠ a
MŠ Lichkov. Vhodným přístrojem je elektrický sporák s elektrickou troubou zn. Alba, typ SE 40
ARS. V rámci průzkumu trhu byly rozeslány Výzvy k podání nabídky s datem 15. února 2017, a to
celkem čtyřem subjektům, kterými byl vybraný sporák nabízen na internetu. Jednou z podmínek byla i
možnost částečné demontáže sporáku z důvodu průchodu dvěma dveřmi širokými pouze 80 cm
(rozměry vybraného sporáku jsou 90x90x90 cm – šxvxh).
Ve stanovené lhůtě byly podány celkem dvě nabídky, a to dne 15. února 2017 od
ekonomického subjektu Miroslav Málek, IČ: 44587104, se sídlem na adrese Liberec VI – Rochlice,
Zelené údolí čp. 1024, psč. 460 06, s celkovou nabídkovou cenou Kč 102.402,-- s DPH – evidováno
pod Č.j.:OULi-155/2017-STAR a dne 17. února 2017 od ekonomického subjektu Jindřich
Schlesinger, IČ: 65682254, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí, ul. Špindlerova čp. 638, psč. 562 01,
s nabídkovou cenou Kč 95.227,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi-164/2017-STAR (součástí
nabídky není montážní sada – kabel, chránička a spojovací materiál – bude dodáno dle skutečnosti).
Dne 15. února 2017 bylo doručeno vyjádření oslovené obchodní společnosti GASTRONOM
98, s.r.o. s tím, že vybraný sporák není možno částečně demontovat – evidováno pod Č.j.:OULi154/2017-STAR. Cenová nabídka nebyla podána. Oslovená obchodní společnost PremosAlfa spol.
s r.o. z Havířova na poptávku nereagovala.
Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017. Předsedající navrhl,
aby byla vybrána nabídka pana Jindřicha Schlesingera, s prodejnou GASTRO komplet v Ústí nad
Orlicí, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 95.227,-- s DPH i s tím, že montážní sada bude
doúčtována dodatečně, dle skutečnosti.
Návrhy na doplnění či změnu navrženého usnesení ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele gastro zařízení do kuchyně
školní jídelny ZŠ a MŠ Lichkov (elektrický sporák s elektrickou troubou zn. Alba, typ SE 40
ARS), a to ekonomický subjekt Jindřich Schlesinger, IČ: 65682254, se sídlem na adrese Ústí nad
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Orlicí, ul. Špindlerova čp. 638, psč. 562 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 95.227,-- s DPH (bez
montážní sady) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2d)

6–0–0

Výběr dodavatele – mostní listy a hlavní mostní prohlídky

Rozpočet obce na rok 2017 počítá s vyhotovením mostních listů a hlavních mostních prohlídek
u všech mostů a lávek ve vlastnictví Obce Lichkov (7 mostů a 2 lávky dle pasportu). Jedna cenová
nabídka byla podána již v roce 2016 s platností pro letošní rok. V rámci průzkumu trhu byly rozeslány
Výzvy k podání nabídky s datem 7. března 2017, a to celkem dvěma dalším subjektům, které uvedené
služby nabízí.
Všichni oslovení podali cenové nabídky, a to dne 19. října 2016 ekonomický subjekt Jan
Hofman, IČ: 62051512, se sídlem na adrese Batňovice čp. 245, psč. 542 32, s nabídkovou cenou Kč
72.840,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi-620/2016-STAR, dne 22. března 2017 ekonomický
subjekt Jaroslav Kohoutek, IČ: 64107141, se sídlem na adrese Šumperk, ul. Nemocniční čp. 409/51A,
psč. 787 01, s nabídkovou cenou Kč 69.300,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi-279/2017-STAR a
dne 31. března 2017 ekonomický subjekt Ing. Naděžda Hájková, IČ: 69398631, se sídlem na adrese
Sosnová čp. 105, psč. 470 01, s nabídkovou cenou Kč 72.600,-- s DPH – evidováno pod Č.j.:OULi295/2017-STAR.
Veškeré podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017. Předsedající navrhl,
aby byla vybrána nabídka ekonomického subjektu Jaroslav Kohoutek, IČ: 64107141, se sídlem na
adrese Šumperk, ul. Nemocniční čp. 409/51A, psč. 787 01, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč
69.300,-- s DPH.
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 pořizovatele mostních listů a zhotovitele
hlavních mostních prohlídek mostů a lávek ve vlastnictví Obce Lichkov, a to ekonomický
subjekt Jaroslav Kohoutek, IČ: 64107141, se sídlem na adrese Šumperk, ul. Nemocniční čp.
409/51A, psč. 787 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 69.300,-- s DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2e)

6–0–0

Odepsání pohledávky ve výši Kč 12.000,-- z 01/2014

Obec Lichkov eviduje neuhrazenou pohledávku v celkové výši Kč 12.000,--. Jedná se o
neuhrazenou fakturu č. 122014, ze dne 1. ledna 2014, se splatností dne 10. ledna 2014, na částku ve
výši Kč 6.000,-- a dále o neuhrazenou fakturu č. 142014, ze dne 6. ledna 2014, se splatností dne 20.
ledna 2014, na částku ve výši Kč 6.000,--. Jedná se o fakturovaný nájem restaurace U nádraží
v Lichkově, za měsíce leden a únor 2014, a to na základě „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ ze
dne 19. prosince 2013. Pohledávka byla vymáhána, bohužel se jí nepodařilo, a to ani z části, vymoci.
Výzva k úhradě nedoplatku byla doručena, dlužník nereagoval. Dohodu o uznání závazku a splátkový
kalendář se již nepodařilo uzavřít. Pohledávka je starší tří let, tedy došlo k jejímu promlčení. Obecná
subjektivní promlčecí lhůta je v novém občanském zákoníku 3 roky (§ 629 odst. 1) a běží ode dne,
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kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (§ 619 odst. 1). Právo mohlo být uplatněno poprvé, pokud se
oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty anebo pokud
se oprávněná osoba o těchto okolnostech dozvědět měla a mohla (§ 619 odst. 2). To se vykládá tak, že
se dozví o vzniku nebo existenci svého práva i osoba, proti které má být právo uplatněno. V
jednotlivých ustanoveních nového občanského zákoníku pak může být počátek subjektivní promlčecí
lhůty stanoven odlišně. Strany si navíc mohou ujednat kratší nebo delší subjektivní promlčecí lhůtu
než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání 15 let (§ 630 odst. 1).
Uznaný dluh (§ 639) – právo z uznaného dluhu se promlčí za deset let od uznání dluhu.
Předsedající navrhl, aby pohledávka Obce Lichkov, v celkové výši Kč 12.000,--, vycházející
z faktur č. 122014 a 142014, byla odepsána jako nevymahatelná. Veškeré podklady byly zastupitelům
zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017 a projednány v rámci finančního výboru.
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 odepsání pohledávky Obce Lichkov, v
celkové výši Kč 12.000,--, vycházející z faktur č. 122014 a 142014, jako nevymahatelné.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2f)

6–0–0

Smlouva o smlouvě budoucí – VB – přípojka NN pro novostavbu na ppč. 3021/7

Žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na přípojku elektřiny pro novostavbu
na ppč. 3021/7 obec a katastrální území Lichkov, okr.Ústí nad Orlicí, byla na obec doručena dne 16.
března 2017. Podmínkou pro vydání územního souhlasu je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
stavbu přípojky NN. Přípojka by měla být realizována ze stávajícího sloupu nadzemního vedení NN
na ppč. 735, dále podzemním kabelovým vedením do cesty na ppč. 1245/1 a dále až na křižovatku „ke
křížku“, dále v cestě a přes cestu na ppč. 3035/1, dále přes ppč. 3021/2, která jsou ve vlastnictví Obce
Lichkov a dále na ppč. 3021/7, kde by mělo být vedení vyústěno do přípojkové/elektroměrové skříně.
Vytýčení sítí bylo obcí doloženo, plánované kabelové vedení kříží současný vodovodní řád.
Podmínkou stavby je uvedení veškerých pozemků do původního stavu, hutnění podloží a položení
asfaltového betonu, zpracování GP na kabelové vedení a sjednání VB a zápis do katastru nemovitostí.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017.
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 uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122015548/VB/02, Lichkov p.č.3021/7-Matoulková-kNN“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2g)

6–0–0

Návrh OZV č. 1/2017 O nočním klidu

Návrh textu Obecně závazné vyhlášky obce Lichkov č. 1/2017 byl zpracován panem
Jaroslavem Mertou, předsedou TJ Tatran Lichkov, z.s. a zohledňuje zejména jimi pořádané akce. Dle
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
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stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“.
Návrh textu OZV byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 3. dubna 2017, společně s informací a
výzvou na doplnění tradičních akcí a slavností do čl. 3 odst. 1) a 2) vyhlášky.
Pan Jaroslav Merta popsal důvody vzniku vyhlášky a jednotlivé navrhované akce.
Paní Iveta Moravcová uvedla, že hluk v noční době je po většině fotbalových utkání.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že fotbalová utkání dle rozpisu, nejsou do OZV navrhovány a jako
předseda spolku se zasadí o to, aby noční klid nebyl narušován. Osobně mu nebyla podána žádná
stížnost na rušení nočního klidu po fotbale.
Po diskuzi byl, napříč zastupitelstvem, přijat návrh textu čl. 3 OZV ve znění:
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) o Velikonočním pondělí
c) o „Pálení čarodějnic“ dne 30. dubna
d) o fotbalovém turnaji „Tatran Cup“ dne 15. července 2017
e) o hasičské soutěži „O pohár starosty obce“ dne 5. srpna 2017
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v době konání akcí: „Zakončení
fotbalové sezóny“ dne 3. června 2017, „Dětský den“ dne 10. června 2017 a „Soptíkův závod
zručnosti“ dne 17. června 2017.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Lichkov č. 1/2017 O nočním klidu - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2i)

6–0–0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce (2018-2020)

Usnesením ZO č. 46/16, ze dne 22. června 2016, byl schválen Rozpočtový výhled Obce
Lichkov na léta 2016 – 2020. Novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti č. 250/2000 Sb. se
Rozpočtový výhled změnil na Střednědobý výhled a v současné době se obce týká aktualizace na
období let 2018 – 2020.
Střednědobý výhled rozpočtu je součástí účetní evidence a je vyžadován auditem. Jedná se o
odhad příjmů a výdajů do roku 2020 a zohledňuje splácení závazků, v našem případě splácení úvěru
na kanalizaci. Střednědobý výhled by měl korespondovat s plněním rozpočtu. Návrh střednědobého
výhledu byl projednán finančním výborem, návrh je zveřejněn na úřední desce od 24. března 2017 a
po schválení bude opětovně vyvěšen na úřední desce, kde bude po celou dobu jeho platnosti nebo do
doby jeho aktualizace. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Obce
Lichkov na období let 2018 - 2020 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0
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Usnesení bylo schváleno.
2j)

Rozpočtové opatření č. 02/2017 z 28. února 2017 – na vědomí

Důvodem vyhotovení rozpočtového opatření č. 02/2017, ze dne 28. února 2017, bylo
dorozpočtování příjmů, jenž Obec Lichkov obdržela za prodej pozemku p. č. 54/2 a dále za úhradu
znaleckého posudku a geometrického plánu. Tyto příjmy se promítly do stavu v rezervním fondu na
bankovním účtu. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence. Od 1. března
2017 je zveřejněno na úřední desce a bude zde po dobu platnosti aktuálního rozpočtu.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017 a byly projednány v rámci
finančního výboru. Předsedající uvedl, že toto rozpočtové opatření se neschvaluje, ZO jej bere na
vědomí – bez výhrad. V případě výhrad je třeba tyto uvést do zápisu.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 02/2017“, ze dne 28. února
2017 – dle přílohy, bez výhrad.
2k)

Rozpočtové opatření č. 03/2017 z 10. března 2017 – na vědomí

Důvodem vyhotovení rozpočtového opatření č. 03/2017, ze dne 10. března 2017, je
dorozpočtování výdajů, jenž Obec Lichkov vydala na základě schválené pomoci obětem po požáru
RD čp. 67 na konci roku 2016, kdy se jedná o vývoz kontejneru. Tyto příjmy se promítly do stavu
v rezervním fondu na bankovním účtu. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své
kompetence. Od 29. března 2017 je zveřejněno na úřední desce a bude zde po dobu platnosti
aktuálního rozpočtu.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017 a byly projednány v rámci
finančního výboru. Předsedající uvedl, že toto rozpočtové opatření se neschvaluje, ZO jej bere na
vědomí – bez výhrad. V případě výhrad je třeba tyto uvést do zápisu.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 03/2017“, ze dne 10.
března 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
2l)

Návrh rozpočtového opatření č. 04/2017 z 3. dubna 2017

Návrh rozpočtového opatření č. 04/2017, ze dne 3. dubna 2017 podrobně popsala a vysvětlila
paní účetní. Jedná se o dorozpočtování příjmů v rámci dotací od úřadu práce na VPP, o vratku
přeplatku z poplatku za odběr podzemní vody, dorozpočtování opravy kříže na hřbitově, nákup
sporáku do kuchyně ZŠ a MŠ Lichkov a příjem za prodej pozemků a za úhradu nákladů za pořízení
ZP a GP. Po schválení bude rozpočtové opatření zveřejněno na úřední desce a bude zde po dobu
platnosti aktuálního rozpočtu.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017 a částečně byly projednány
v rámci finančního výboru. Aktualizace byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 10. dubna 2017.
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. 04/2017“, ze
dne 3. dubna 2017 – dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2m)

6–0–0

Inventarizační zpráva za rok 2016 – na vědomí

inventarizační zprávu přednesl předseda inventarizační komise, pan Stanislav Moravec,
místostarostovi obce.
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Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen (schváleno Zastupitelstvem obce Lichkov
dne 9. listopadu 2016, usnesením č. 83/16). Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou
270/2010 Sb. a vnitřní normou číslo 1/2011 o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly
zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami
proběhla.
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 12. prosince 2016. Členové
inventarizačních komisí byli seznámení s vyhláškou číslo 270/2010 Sb. a vnitřní normou číslo 1/2011
o inventarizaci. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
Ze „Srovnávací tabulky účetní evidence a inventurních soupisů“ vyplývá, že nebyla žádná
zjištění typu schodků a mank. Rovněž inventarizační komise nezjistila ani žádné jiné skutečnosti,
které by měly vliv na průběh inventarizace. Neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku ani
jiných pomocných evidencích. Inventarizační komise tedy prohlašuje, že nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Přílohou inventarizační zprávy je „Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů“
a „Seznam inventurních soupisů“.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem ve dnech 3. a 5. dubna 2017. Inventarizační
zpráva se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto uvést do zápisu.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2016“ – dle přílohy,
bez výhrad.
2n)

Kalkulace vodné a stočné na rok 2017 – na vědomí

Cena vodného a stočného je stanovována vždy na příslušný kalendářní rok, a to na základě
kalkulace, která zohledňuje výdaje a příjmy roku předešlého a výdaje a příjmy plánované na aktuální
rok, nyní na rok 2017. Kalkulace zohledňuje schválený Plán financování obnovy vodohospodářské
infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod) v majetku Obce Lichkov na období let 2015 až 2024,
který byl schválen ZO dne 15. dubna 2015, usnesením pod Č.j.: 30/15. Na základě všech známých a
předpokládaných skutečností činí vodné pro rok 2017 á Kč 18,--/m3 s DPH a stočné pro rok 2016 á Kč
42,--/m3 s DPH. Zaokrouhlení u ceny s DPH je provedeno na celé koruny, v rámci zákonných
možností (pohyb ceny +/- 5%). Kalkulace je zveřejněna na obou úředních deskách Obecního úřadu
Lichkov a aktuálně platné ceníky na internetových stránkách obce.
V rámci obnovy vodovodu je v plánu oprava či výměna části požárních hydrantů (2x zcela
nefunkční a u několika dalších nejde uzavřít jeden ze dvou uzávěrů, jinak jsou plně funkční) – dle
revizní zprávy a dále oprava nefunkčních uzávěrů jednotlivých větví vodovodu. V případě kanalizace
není na letošní rok plánována žádná obnova, pouze běžná údržba.
Do rezervního fondu by mělo být převedeno Kč 351.330,-- na obnovu vodovodu a Kč
147.574,-- na obnovu kanalizace a ČOV. Za tímto účelem je zřízen účet č. 19-2406060379/0800.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. dubna 2017. Kalkulace se neschvaluje,
pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto uvést do zápisu.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017 – dle
přílohy, bez výhrad.
2o)

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017 zastupitelům přednesl pan Stanislav Faltus, člen
kontrolního výboru, a to:
1. průběžně kontroluje plnění usnesení ZO
2. leden – únor: stanovení náplně činnosti KV na I. pololetí roku 2017
3. březen – duben: kontrola uskutečněných dotací pro obec Lichkov za rok 2016 a plán žádostí o
dotace na rok 2017 – 2018
4. květen – červen: kontrola PHM a knihy jízd
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5. červenec – srpen: dodatečné kontroly OÚ
6. září – říjen: kontrola čistoty v katastru obce
7. listopad – prosinec: kontrola uchovávání dokumentů v budově OÚ
KV bude v průběhu roku, dle požadavků ZO nebo starosty obce, vyřizovat petice, stížnosti a
připomínky občanů s následnou kontrolou realizace přijatých opatření.
Předsedající navrhl, aby plán činnosti kontrolního výboru byl dále doplněn o kontrolu a
prověření postupu starosty obce Lichkov, případně samotné Obce Lichkov a Obecního úřadu Lichkov,
v případu žádosti paní Zdenky Hořínkové ze dne 5. října 2015 (evidováno pod Č.j.:OULi-505/2015STAR).
Další 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 navržený a doplněný plán činnosti
kontrolního výboru na rok 2017 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
2p)

6–0–0

Novela stanov Sdružení obcí Orlicko

Předkládaná aktualizace stanov řeší oblasti zaktualizování členské základy po odchodu obce
Sobkovice a zpřesnění pravomocí valné hromady a správní rady ve věcech schvalování mimořádného
členského příspěvku a schvalování rozpočtového opatření, kdy analogicky s již platnými ustanoveními
stanov, která se týkají schvalování uzavíraných obchodních smluv, jsou v pravomoci valné hromady
jednotlivé mimořádné členské příspěvky a jednotlivá rozpočtová opatření přesahující Kč 500.000,--.
Mimořádné členské příspěvky a jednotlivá rozpočtová opatření nepřesahující Kč 500.000,-- jsou
v pravomoci správní rady.
Zpřesnění pravomocí valné hromady při schvalování střednědobého výhledu v souladu s
novelizací Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále zpřesnění pravomocí správní
rady, konkrétně zpřesnění způsobu jednání vůči revizní komisi a rozšíření pravomocí při rozhodování
o dotacích v rámci dotačních programů Sdružení obcí Orlicko.
Zpřesnění ustanovení o právech a povinnostech členů Sdružení obcí Orlicko, kdy nově má člen
právo být volen do funkcí v orgánech Sdružení obcí Orlicko a svoji funkci vykonávat prostřednictvím
svého oprávněného zástupce (v praxi to bude vypadat tak, že např. do funkce předsedy svazku zvolí
valná hromada obec ta a tu, která bude funkci vykonávat prostřednictvím svého oprávněného
zástupce, tedy většinou prostřednictvím starosty obce).
Umožnění hlasování členů správní rady per rollam z důvodu pružnějšího projednání a
schválení některých neodkladných usnesení správní rady.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. dubna 2017.
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 úplné znění stanov Sdružení obcí
Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne
28. března 2017.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

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

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

6–0–0
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6
-

7
-

8
A

9
A

2q)

Projekt „Domestos“ (rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ)

Mateřská škola Lichkov se zapojila do projektu „Domestos pro školy“ a na rekonstrukci
sociálek ve školce obdržela finanční částku ve výši Kč 50.000,--, která je podmíněna provedením
rekonstrukce a bude proplacena na základě fakturace za práce. Paní ředitelka dále domluvila 50%
slevu na obklady a dlažbu zn. Rako. Na plánovanou rekonstrukci není třeba stavebního povolení,
neboť nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Došlo by k výměně rozvodů vody a odpadů včetně
stoupaček, výměně sanity, kompletní rekonstrukce elektra, výměna dvou dveří z 80 na 90 cm šíře a
otočení křídel a současný WC personálu by byl sloučen se sprchou a byl by vytvořen jako
bezbariérový. Bohužel stavebně nejde zajistit rozměry dle normy, ale vozíčkář se do prostoru vejde.
Náklady na elektro jsou projektantem vyčísleny na Kč 32.183,-- včetně revize, ale bez dodávky
akumulačního ohřívače vody EH3 a zednického zapravení. Náklady na stavební část jsou
projektantem vyčísleny na Kč 363.721,--, a to včetně dlažby a obkladů Rako a zednického zapravení
po elektro. O slevu na dlažbu a obklady by se cena ponižovala za podmínky, že si pro vše zajedeme.
Cena před slevou je předběžně Kč 33.423,--, ale bude se zvyšovat, neboť podmínkou bezpečnosti je
protiskluzová dlažba, která je dražší. Rekonstrukce by měla být hotova do září 2017.
Předsedající uvedl, že je třeba rozhodnout, zda se rekonstrukce bude konat, případně v jakém
rozsahu. V případě konání akce by byly poptány min. tři subjekty k nacenění rekonstrukce tzv. „na
klíč“. Podklady byly zastupitelům částečně zaslány e-mailem a kompletně předloženy in natura
v rámci zasedání ZO.
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 provedení rekonstrukce sociálního
zařízení MŠ Lichkov dle a v rozsahu pořízených projektových dokumentací a schvaluje
výběrovou komisi pro výběr zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lichkov ve
složení: předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, místostarosta obce a
starosta obce.
1
Z

2
Z

3
-

4
Z

5
Z

6
-

7
-

8
Z

9
Z

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

Výsledek hlasování:
0–0–6
Usnesení nebylo schváleno.
2r)

Projekt „bezbariérovost ZŠ“ včetně výběru dodavatele schodišťové plošiny

MAS Orlicko připravuje výzvu, tzv. „Malý IROP“ na základě kterého by bylo možno čerpat
dotaci na zřízení bezbariérovosti Základní školy Lichkov. Maximální velikost podpory je 95%,
maximálně však Kč 750.000,-- (spoluúčast obce pouze 5%). Projekt nelze použít na školku.
Projektový záměr Obce Lichkov byl MAS Orlicko akceptován a byl zahrnut do celkového projektu.
Jednalo by se o vybudování nájezdové rampy (chodníku) před školou ve sklonu 1:8, vyrovnání podlah
v I. NP, zřízení schodišťové plošiny pro imobilní osoby na do II. NP, vyrovnání podlah v II. NP a
zřízení bezbariérového WC (lze zřídit pouze na současných chlapeckých, na dívčích se nevejdeme
rozměrově, stejně jako ve školce). Projekt stavebních úprav je zpracován na oboje WC v II. NP, stejně
jako projekt elektro. Vyrovnání podlah v II. NP je předběžně naceněno na Kč 224.878,-- (je třeba
provést průzkum trhu), rekonstrukce obou WC v II. NP je projektantem naceněno na Kč 414.711,-- a
elektro na Kč 64.677,-- (je třeba provést výběrové řízení na zhotovitele). V rámci bezbariérovosti
(schodišťová plošina + nájezdová rampa) byly osloveny tři společnosti k podání cenové nabídky.
Obchodní společnost MANUS Prostějov, spol. s r.o., IČ: 47900440, se sídlem na adrese Prostějov, ul.
Za Drahou čp. 4332/4, psč. 796 87, s celkovou nabídkovou cenou Kč 408.980,-- s DPH (plošina Kč
288.000,--, rampa Kč 50.000,--, obě bez DPH) – nabídka doručena dne 30.9.2016, evidována pod
Č.j.:OULi-183/2017-STAR a obchodní společnost VECOM zdvihací zařízení s.r.o., IČ: 25599348, se
sídlem na adrese Praha 7, ul. Ovenecká čp. 32, psč. 170 00, s celkovou nabídkovou cenou Kč
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612.260,-- s DPH (plošina Kč 396.000,--, rampa Kč 110.000,--, obě bez DPH) – nabídka doručena
dne 23.2.2017, evidována pod Č.j.:OULi-184/2017-STAR. Dále byla oslovena obchodní společnost
LIFTCOMP, a.s., IČ: 25385968, se sídlem na adrese Ostrava – Poruba, ul. Záhumenní čp. 2320/11,
psč. 708 00, která se omluvila s odůvodněním, že nemá kapacitu řešit, informace doručena dne
3.2.2017, evidována pod Č.j.:OULi-185/2017-STAR. Dne 7. dubna 2017 byla doručena projektová
dokumentace, která počítá s výstavbou nájezdové rampy v rámci výstavby chodníku u ZŠ.
Předsedající uvedl, že je třeba rozhodnout, zda se akce bude konat, případně v jakém rozsahu.
V případě konání akce by byly poptány min. tři subjekty k nacenění rekonstrukce obou sociálních
zařízení v II. NP tzv. „na klíč“. O výběru vhodného zhotovitele by rozhodla výběrová komise ve
stejném složení jako v případě sociálního zařízení MŠ v I: NP. Podklady byly zastupitelům částečně
zaslány e-mailem a kompletně předloženy in natura v rámci zasedání ZO.
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 provedení projektu „bezbariérovost ZŠ“
dle a v rozsahu pořízených projektových dokumentací a schvaluje výběrovou komisi pro výběr
zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Lichkov a dále pro výběr zhotovitele vyrovnání
podlah ve složení: předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, místostarosta
obce a starosta obce.
1
Z

2
Z

3
-

4
N

5
Z

6
-

7
-

8
N

9
Z

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

Výsledek hlasování:
0–2–4
Usnesení nebylo schváleno.
Informace obce
•
•
•
•

•

•

•
•

Setkání k MDŽ – předsedající poděkoval zahrádkářům za uspořádání pěkné akce a hasičům za
pomoc ve výčepu, Obec Lichkov byla partnerem akce
Velikonoční jarmark – předsedající poděkoval za uspořádání pěkné akce, těšíme se na další, Obec
Lichkov byla partnerem akce
částečný úklid na půdě sálu, předsedající poděkoval děvčatům od Velikonočního jarmarku,
společně se zaměstnanci obce – bude možno dokončit elektroinstalaci na půdě
územní plán Lichkov – dne 23. března 2017 se na sále OB konalo veřejné projednání návrhu ÚP
Lichkov, nebyly podány žádné námitky ani připomínky, pořizovatel zpracuje textovou část a vše
předá na SURPMO k tisku, může následovat schválení ÚP v ZO (na letošní rok byla podána
žádost o dotaci na financování etapy – pořízení ÚP po veřejném projednání)
dne 28. března 2017 se v obci Kameničná konala valná hromada Sdružení obcí Orlicko
(cyklostezky, asanace vrtů, dotace, v pátek 1. září 2017 se v obci Lukavice koná oslava k výročí
založení sdružení, kompostéry – snad v měsíci červnu – Lichkov 27 ks, novelizované stanovy
sdružení a další)
obnova katastrálního operátu – katastrální mapa intravilánu obce byla digitalizována, dne 24.
dubna 2017 dojde k instalaci počítače s digitalizovanou katastrální mapou a občané budou moci od
25. dubna 2017 nahlížet do digitalizovaného KN; dne 10. května 2017, v době od 13:00 do 15:30
hodin bude na obci osobně přítomen pracovník katastru nemovitostí; vlastníci nemovitostí mohou
podávat námitky proti obsahu, a to po celou dobu jeho vyložení a dále ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo vyložení
dne 13. dubna 2017 proběhne kontrola VZP ČR – odvody
dne 28. dubna 2017 proběhne přezkum hospodaření Obce Lichkov za rok 2016 (audit)
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•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

ve dnech 10. – 12. května 2017 proběhne revize knihovního fondu naší knihovny a jeho
překlopení do systému REKS; dále se již nebude používat systém Clavius, delší čas již není
aktualizován
dne 17. května 2017 se u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, koná
přezkum podaných přihlášek do insolventního řízení a ihned následuje věřitelský výbor
(nedoplatky dlužníka Mucha Alois – www.justice.cz – k 10. dubnu 2017 celkem 29 přihlášených
věřitelů) – obec přihlásila pohledávku ve výši Kč 19.497,-naše žádosti o dotace na rok 2017 – všechny jsou zaevidované, čeká se na rozhodnutí o schválení
nebo zamítnutí (MZE – vrata hasičárny – vyjádření k Zásadám a k podané žádosti), nově žádost
v programu „Malé památky Orlicka 2017“ – kříž na hřbitově
dne 3. dubna 2017 proběhlo jednání k možnosti získání dotace na pořízení nového vozidla CAS
pro JSDH v roce 2018 – projekt společně s polským partnerem – Město Miedzylesie
proběhla částečná oprava technologie ČOV (generální oprava míchadla selektoru – ložiska,
průsaky ucpávek, čidlo vlhkosti; výměna čerpadla vratného kalu – nově úprava proti korozi a
chemickému působení; oprava frekvenčního měniče a plováku k čerpadlům v čerpací stanici –
ovládání je v nouzovém režimu, je řešeno přes projektanta elektro a firmu Fiedler)
průběžné opravy a čištění domovních čerpacích stanic a přečerpávacích stanic
byla provedena revize hydrantů v obci, předsedající poděkoval panu Janu Faltusovi, veliteli JSDH,
že se kontroly zúčastnil, dva hydranty jsou nefunkční, u několika je vadný uzávěr nebo hlavní
uzávěr, ale jsou provozuschopné, během léta dojde k opravě nebo k výměně, společně s uzávěry
jednotlivých větví vodovodu
je ukončena rekonstrukce elektroinstalace suterénu na obci (chodby, sklepy, moštárna), probíhá
výmalba; v moštárně je nový rozvod vody a odpadů, bude instalováno umývadlo s průtokovým
ohřívačem vody, budou dokončeny obklady stěn, výmalba a hydroizolační nátěr podlahy; v roce
2016 byla provedena oprava lisu, byl zakoupen nový drtič ovoce a nová pračka
nedoplatky vůči obci k 10. dubnu 2017: vodné do 12/2014 – Kč 73.266,-- (původně Kč 80.085,--),
vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 1.901,-- (původně Kč 7.397,--), vodné a stočné za 3/3 2015 Kč
7.246,-- (původně Kč 7.246,--), vodné a stočné za 1/3 2016 Kč 4.698,-- (původně Kč 4.698,--),
vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 4.500,--, vodné a stočné za 3/3 2016 Kč 8.884,--, vystavené faktury
po splatnosti Kč 22.044,--, nájmy nebytových prostor Kč 8.130,--, nájmy pozemky Kč 210,--,
poplatek pes Kč 350,--, odpady Kč 71.259,-- (jde o zavádějící údaj, neboť jedná se o předpis na
celý rok 2017 – většina poplatníků platí ve dvou splátkách)
plnění rozpočtu k 31. březnu 2017: příjmy schválené Kč 7.830.500,--, upravené Kč 8.004.500,--,
skutečnost Kč 2.284.952,-- - příjmy na 28,54%, výdaje schválené Kč 7.487.600,--, upravené Kč
7.671.108,--, skutečnost Kč 1.814.418,-- – výdaje na 23,65%.
posvícení – dne 14. října 2017 – vystoupí mladí hasiči?
parlamentní volby ve dnech 20. – 21. října 2017.
Diskuse

•

•

odpověď na dotaz pana Josefa Stejskala z 13. dubna 2017 (kluzké schodiště před prodejnou
Radka) – schodiště bylo provizorně zdrsněno, část schodiště společně s částí chodníku před
schodištěm, leží na pozemku Českých drah, obec požádala vlastníka o převod části pozemku,
žádost je vlastníkem evidována a bude o této rozhodováno
pan Jaroslav Merta poděkoval obci Lichkov za souhlas se sběrem železného šrotu a občanům obce
za jeho poskytnutí pro TJ Tatran Lichkov, z.s., poděkování je též zveřejněno ve vývěsce.

Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení,
kterou provedla paní Denisa Sejkorová.

14

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. dubna 2017:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Stanislava Faltuse a pana
Stanislava Moravce a dále zapisovatelku paní Denisu Sejkorovou.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

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

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 10/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, za účetní období roku 2016 – bez
výhrad.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 11/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
pod Č.j.: UZSVM/HUO/888/2017-HUOM, kterou je na Obec Lichkov převáděn nemovitý
majetek, a to pozemkové parcely označené dle GP č. 452-433/2016 jako č. 486/1 o výměře 38 m2
a č. 131/3 o výměře 97 m2, obě obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 12/17 - 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:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 13/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele gastro zařízení do kuchyně školní
jídelny ZŠ a MŠ Lichkov (elektrický sporák s elektrickou troubou zn. Alba, typ SE 40 ARS), a
to ekonomický subjekt Jindřich Schlesinger, IČ: 65682254, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí,
ul. Špindlerova čp. 638, psč. 562 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 95.227,-- s DPH (bez
montážní sady) 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.

Č.j.: 14/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořizovatele mostních listů a zhotovitele
hlavních mostních prohlídek mostů a lávek ve vlastnictví Obce Lichkov, a to ekonomický
subjekt Jaroslav Kohoutek, IČ: 64107141, se sídlem na adrese Šumperk, ul. Nemocniční čp.
409/51A, psč. 787 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 69.300,-- s DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 15/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje odepsání pohledávky Obce Lichkov, v
celkové výši Kč 12.000,--, vycházející z faktur č. 122014 a 142014, jako nevymahatelné.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 16/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122015548/VB/02, Lichkov p.č.3021/7-Matoulková-kNN“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 17/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lichkov č.
1/2017 O nočním klidu - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 18/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Obce
Lichkov na období let 2018 - 2020 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 02/2017“, ze dne 28. února
2017 – dle přílohy, bez výhrad.
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Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Rozpočtové opatření č. 03/2017“, ze dne 10.
března 2017 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 19/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 04/2017“, ze dne 3.
dubna 2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2016“ – dle přílohy,
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 20/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný plán činnosti
kontrolního výboru na rok 2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 21/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle
návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28. března
2017.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje provedení rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lichkov
dle a v rozsahu pořízených projektových dokumentací a schvaluje výběrovou komisi pro výběr
zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lichkov ve složení: předseda finančního
výboru, předseda kontrolního výboru, místostarosta obce a starosta obce.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–0–6

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje provedení projektu „bezbariérovost ZŠ“ dle a v rozsahu
pořízených projektových dokumentací a schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele
rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Lichkov a dále pro výběr zhotovitele vyrovnání podlah ve
složení: předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, místostarosta obce a
starosta obce.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–2–4

Usnesení nebylo schváleno.
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Příští zasedání ZO se koná v pondělí, dne 12. června 2017 v 18:00 hodin, další potom
v pondělí dne 11. září 2017 v 18:00 hodin. Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:56 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 11. dubna 2017.
Zapisovatelka:
Denisa Sejkorová

Ověřovatel zápisu:
Stanislav Faltus

Ověřovatel zápisu:
Stanislav Moravec

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Přepsal:
Mgr. Roman Richtr

Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr
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