Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 11. září 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), Jan Faltus (7)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
11x (5x odchod v 19:25 hodin)

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Informace o konání zasedání
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Lichkov a
současně i na elektronické úřední desce dne 4. září 2017 a byla zveřejněna i po dobu konání
zastupitelstva, tedy v souladu se zákonem, nejméně 7 dnů před zasedáním.
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno celkem šest členů zastupitelstva,
omluvil se pan Jan Faltus z osobních důvodů a dále pan František Faltus a pan Zdeněk Brůna, takže
zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92, odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Stanislava Moravce a pana Jaroslava Mertu.
Poznámky k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizovala paní Denisa Sejkorová.
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
Moravce a pana Jaroslava Mertu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 4. září 2017, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru
c) zpráva kontrolního výboru
d) zpráva školské rady
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) jmenování a představení ředitelky ZŠ a MŠ Lichkov – na vědomí
b) umístění DZ na MK IV č. 8d u čp. 151
c) záměr obce – prodej ppč. 202
d) Program obnovy venkova – aktualizace harmonogramu obce
e) smlouva o zřízení VB – přípojka NN pro novostavbu na ppč. 3032/2
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f) smlouva o zřízení VB – kanalizace obce / SUS Pardubického kraje
g) výběr vhodného dodavatele – dveře a okna na čp. 189
h) modernizace ekonomických IS
i) rozpočtové opatření č. 06/2017 z 11. září 2017
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající k navrženému programu uvedl, že na základě žádosti předsedy Školské rady
Základní školy a mateřské školy Lichkov, stahuje z projednávání ZO bod č. 1d) – zpráva školské rady
s tím, že předseda školské rady si chce zprávu odprezentovat sám, ale z důvodu pracovních povinností
se nemůže zasedání zúčastnit. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění,
proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1a)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. června
2017, přijatá usnesení byla splněna, námitky proti obsahu zápisu nebyly vzneseny. Zápis ze zasedání
byl k nahlédnutí v zasedací místnosti po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
1b)

Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru (dále jen „FV“) přednesl pan Jaroslav Merta, předseda FV. FV se
sešel ve čtvrtek dne 7. září 2017 v 07:00 hodin v kanceláři starosty. Projednávané body:
• rozpočtové opatření č. 6/2017
• nedoplatky na místních poplatcích, vodném, stočném, odpadech a nájmech
• dodavatelské nabídky na výměnu dveří a oken objektu restaurace č.p. Lichkov 189
• oprava střechy objektu hasičské zbrojnice s využitím dotačního „Programu obnovy venkova“
• modernizace ekonomického informačního systému obce a
• záměr prodeje pozemkové parcely č. 202.
Finanční výbor obdržel ke všem projednávaným bodům od obecního úřadu nezbytné podklady
i požadovaná vysvětlení a odůvodnění. Přílohou zápisu je Rozpočtové opatření 6/2017.
1c)

Zpráva kontrolního výboru

Zprávu kontrolního výboru (dále jen „KV“) přednesl pan Ing. Miloš Praus, člen KV. KV se
sešel ve středu dne 6. září 2017 v 16:30 hodin v kanceláři starosty. Předmětem kontroly bylo
vyúčtování čerpání veřejné finanční podpory pro TJ Tatran Lichkov, z.s. na rok 2017 – nebyly
zjištěny žádné nedostatky a dále kontrola čistoty v katastru obce – KV doporučuje častější vyvážení
kontejnerů na tříděný odpad a dále více apelovat na majitele psů, kteří je nechávají volně pobíhat
v obci a zanechávají své výkaly na pozemcích soukromých majitelů.
2a)

Jmenování a představení paní ředitelky ZŠ a MŠ Lichkov – na vědomí

Na základě rezignace paní Mgr. Pavly Polanské na funkci ředitelky Základní školy a mateřské
školy Lichkov, k datu 21. srpna 2017 včetně, starosta obce vyhlásil konkursní řízení na obsazení
pozice ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lichkov. Konkursní
komise (dále jen „komise“)se sešla ve dnech 11. července 2017 a 9. srpna 2017. Komise byla ve
složení: dva členové za zřizovatele (předseda komise – starosta a člen zvolený zastupitelstvem), jeden
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člen za Krajský úřad Pardubického kraje určený ředitelem krajského úřadu, jeden člen za Českou
školní inspekci určený ředitelem ČŠI pro Pardubický kraj, dále jeden člen za státní správu – Městský
úřad Králíky, jeden člen za pedagogický sbor Základní školy a mateřské školy Lichkov, zvolený z řad
pedagogů školy a jeden člen za Školskou radu Základní školy a mateřské školy Lichkov, zvolený
školskou radou. Dalším členem konkursní komise byl odborník za podobný druh školy, bez možnosti
hlasování, pouze s hlasem poradním. Tajemníkem komise byl zaměstnanec zřizovatele. Kompletní
komise byla jmenovány starostou obce a všichni členové obdrželi jmenování za člena komise. Všichni
členové komise jsou vázáni mlčenlivostí. Komise jednala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění.
Do konkursu byly doručeny dvě uzavřené obálky, tyto byly otevřeny v rámci prvního zasedání
komise. Obě přihlášky obsahovaly požadované náležitosti a přílohy, oba uchazeči splnili kvalifikační
předpoklady. Závěr komise: pozvat oba uchazeče k pohovoru dne 9. srpna 2017 v pořadí dle
doručených přihlášek. V rámci druhého zasedání proběhly pohovory obou uchazečů před komisí,
každý člen komise měl možnost položit uchazeči otázku (pro oba uchazeče stejnou). Následně komise
rozhodla o vhodnosti obou uchazečů na funkci ředitel/ka ZŠ a MŠ Lichkov a dále jednotliví členové
určovali své pořadí kandidátů. Výsledkem bylo konečné pořadí, které bylo v závěru komise
předneseno oběma uchazečům. Oba uchazeči byli následně písemně vyrozuměni o vhodnosti
kandidáta na funkci, dále o konečném pořadí a dále o rozhodnutí starosty o jmenování konkrétního
kandidáta ředitelem ZŠ a MŠ Lichkov. Závěry komise jsou pro zřizovatele pouze doporučující a
zřizovatel se jimi nemusí řídit. Na základě výsledného pořadí a doporučení komise, starosta obce,
ředitelkou Základní školy a mateřské školy Lichkov jmenoval paní Mgr. Ivanu Mědílkovou, a to
s účinností od 22. srpna 2017. Následně byla paní ředitelka představena přítomným zastupitelům a
hostům. Tato přítomným představila svoji koncepci rozvoje školy a následně odpovídala na otázky
zastupitelů a zejména hostů. Debata byla plodná a protáhla se až do 19:25 hodin.
Předsedající uvedl, že za svým rozhodnutím a jmenováním paní Mgr. Ivany Mědílkové
ředitelkou školy si stojí a paní ředitelku budu plně podporovat, stejně jako stál za bývalou paní
ředitelkou. Každý nechť si udělá obrázek sám, ale je s podivem, že někteří zaměstnanci školy nechtěli
akceptovat bývalou paní ředitelku, a když byla ustanovena nová paní ředitelka, nechtějí akceptovat ani
tuto. Dále uvedl, že byl osobně přítomen na poradě zaměstnanců školy dne 24. srpna 2017, kde se
zaměstnanci vyjádřili, že ve škole pracovat chtějí, pouze jeden zaměstnanec uvedl, že končí, ale že to
nemá souvislost s novou paní ředitelkou. Do týdne se situace změnila a zaměstnanci podávají
výpovědi a nastala marodka. Předsedající dále uvedl, že je mrzí, že po obci opět kolují neověřené a
nepodložené informace ohledně školy, pouze tři občané se osobně ptali jak to tedy ve škole je.
„Prosím Vás, rozhodujte se dle vlastního rozumu, dejte na svůj vlastní úsudek a informace, jenž si
sami ověříte a nedejte na řeči, které po obci kolují. Stále platí, že obec nenechá školu zavřít a bude
dělat maximum pro její zachování“.
Informace o jmenování paní ředitelky byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 15. srpna 2017.
Tato informace se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto uvést do
zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí jmenování paní Mgr. Ivany
Mědílkové ředitelkou Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to s účinností ode dne 22.
srpna 2017 – bez výhrad.
Jednací místnost opustilo pět hostů.
2b)

Umístění dopravních značek na místní komunikaci IV třídy č. 8d u čp. 151

Pan Václav Vlček žádá vlastníka místní komunikace IV třídy č. 8d, ležící na pozemku
parcelního čísla 1255/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, o umístění zákazové
dopravní značky č. B13 s vyznačením tonáže do 3,5 t. Podrobné odůvodnění je součástí žádosti.
V případě schválení žádosti bude oslovena policie k podání závazného stanoviska.
Předmětná parcela je ve vlastnictví Obce Lichkov a je vedena v paspartu komunikací a lávek,
tedy se jedná o místní komunikaci. Uvedené skutečnosti byly zjištěny až na základě digitalizace
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katastrální mapy v roce 2017 a přečíslování pozemků. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem
dne 6. září 2017.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že v případě omezení tonáže na 3,5 t zde neprojede ani traktor,
natož s vlekem. Bylo jednáno s uživateli zemědělských pozemků? Vydávala by obec povolení
k vjezdu?
Pan Stanislav Faltus uvedl, že by byl problém s jinou cestou, zejména za deště, omezení tonáže
zapříčiní neprůjezdnost pro zemědělskou techniku.
Předsedající uvedl, že součástí místní komunikace jsou ještě další tři pozemky ve vlastnictví
druhé strany, tato byla oslovena s nabídkou možného vykoupení. Dle jejich vyjádření nelze pozemky
zatím prodat. Problém se zemědělskou technikou byl v minulosti řešen v rámci žádosti o zrušení
železničního přejezdu, zástupce zemědělců tehdy přislíbil použití menší techniky. Jiná cesta bohužel
není, kolem čp. 175 dopravu zemědělské techniky nedoporučila policie a v případě výjezdu na silnici
II/312 u viaduktu policie požaduje výjezd řešit jako křižovatku. V případě omezení tonáže a současně
vydání povolení k vjezdu se nic nezmění.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce osadit místní komunikaci IV
třídy č. 8d v obci Lichkov, u čp. 151, dopravní značkou č. B13 s vyznačenou tonáží 3,5 t.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2c)

0–4–2

Usnesení nebylo schváleno.

Záměr obce – prodej ppč. 202

Dne 16. srpna 2017 byla na obec podána žádost manželů Josefa a Aleny Zálišových o koupi
pozemku parcelního č. 202, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Jedná se o ostatní
plochu, neplodnou půdu o celkové výměře 36 m2. Jako důvod uvádějí přičlenění k vlastním
nemovitostem. Předmětný pozemek je ve vlastnictví Obce Lichkov.
Předsedající uvedl, že má problém s prodejem, neboť pozemek přiléhá ke st. parcele č. 230, na
které stojí stará hasičárna, tzv. „Matušárna“ a v případě prodeje bychom přišli o možnost přístupu
k budově ze dvou stran. Podle stavebního zákona je možno stavět budovy minimálně 2 m od hranice
pozemku. Dnes se nejedná o prodeji, ale pouze o záměru možného prodeje.
Paní Alexandra Stejskalová uvedla, že i v případě nějaké dohody by mohl do budoucna nastat
problém při dalších převodech.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. září 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 záměr obce – prodej pozemkové parcely
č. 202, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, neplodná půda o
celkové výměře 36 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2d)

0–6–0

Usnesení nebylo schváleno.

Program obnovy venkova – aktualizace harmonogramu obce

Od 1. srpna 2017 do 30. září 2017 je možno podávat žádosti o dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2018 (dále jen „POV“). Dotační titul č. 1 umožňuje žadatelům
podat žádost o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, opravu a údržbu venkovské zástavby a občanské
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vybavenosti a pořízení obecního majetku, mimo jiné se vztahuje i na hasičské zbrojnice. Dotaci je
možno poskytnout do částky max. 50 % nákladů akce v běžném roce, dle letošního roku je možno
očekávat dotaci ve výši kolem cca Kč 110.000,--. Jednou z podmínek poskytnutí dotace je mít
schválený harmonogram POV obce. Poskytnutou dotací by bylo možno krýt část nákladů na opravu
střechy a výstavbu bleskosvodu, který je podmínkou pro plánovanou kolaudaci hasičské zbrojnice čp.
186 v Lichkově. Předběžné nacenění proběhlo, bude proveden průzkum trhu a ZO následně vybere
vhodného zhotovitele, může být i neplátce DPH.
Plánovaný harmonogram obce v POV na rok 2018:
1. oprava střechy a zbudování bleskosvodu – hasičská zbrojnice čp. 186 – Kč 500.000,-2. oprava fasády kostela a pískovcových prvků – Kč 1.500.000,-3. oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284.
Podklady, tedy jak k harmonogramu POV obce, tak i k plánované výstavbě bleskosvodu, byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. září 2017 a k opravě střechy pak dne 11. září 2017.
Návrhy na doplnění či změnu navrženého usnesení ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Pan Miroslav Loufek se dotázal, zda rekonstrukce střechy hasičárny nebude omezovat kroužek
mladých hasičů – dojde k zajištění vstupu do klubovny, případně budou zajištěny náhradní prostory.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizovaný Program obnovy venkova
– harmonogram Obce Lichkov – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2e)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o zřízení VB – přípojka NN pro novostavbu na ppč. 3032/2

Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 18. května 2016, usnesením pod Č.j.:42/16,
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí, na základě které byla vybudována podzemní kabelová přípojka
nízkého napění pro novostavbu na ppč. 3032/2. Přípojka je zbudována, trasa je zaměřena
v geometrickém plánu dle požadavku obce. Pro zápis do katastru nemovitostí je třeba uzavřít Smlouvu
o zřízení věcného břemene. Břemeno je úplatné, jednorázovou částkou ve výši Kč 1.000,-- plus DPH.
Náklady na vklad hradí strana oprávněná, tedy obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená
společností K energo, s.r.o.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. září 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 zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-2008096/VB/1 Lichkov, p.č.3032_2 Sejkora_přípojka kNN“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o zřízení VB – kanalizace obce / SUS Pardubického kraje

Pardubický kraj, jako vlastník pozemku parcelního č. 1305/3, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí (silnice č. II/312), zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, požaduje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, ve věci
stavby kanalizace a ČOV Lichkov. Obec Lichkov, jako strana oprávněná, má v pozemku č. 1305/3
uloženu kanalizaci v celkové délce 291 bm – dle vypracovaného geometrického plánu. Věcné
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břemeno je zřizováno za jednorázovou úplatu ve výši Kč 200,--/bm, celkem tedy Kč 58.200,-- bez
DPH. Jedná se o kanalizaci, tedy by mělo dojít k vrácení DPH. Návrh na vklad do katastru
nemovitostí podává obec, stejně tak hradí náklady s tím související.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. září 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 zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, stavba: Kanalizace a ČOV Lichkov“, č. smlouvy: SMLM549/1168/MS/83/2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2g)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Výběr vhodného dodavatele – dveře a okna na čp. 189

Starosta obce, e-mailem dne 24. srpna 2017, vyzval k podání nabídek na dodávku a montáž
dveří a oken na čp. 189 v Lichkově. Poptány byly celkem tři společnosti, které již v minulosti nabídky
podávaly, jedná se o: obchodní společnost DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s., IČ:
25391941, se sídlem v Šumperku, plátce DPH, dále obchodní společnost Stavona, spol. s r.o., IČ:
15030768, se sídlem v Českých Libchavách, plátce DPH a obchodní společnost DOMETT, s. r. o., IČ:
26003619, se sídlem v Lichkově, rovněž plátce DPH. Zadavatelem bylo požadováno: dveře – položky
1, 8 a 9 – společné zámkové vložky dveří, požadované práce: dodávka a montáž dveří a oken,
vybourání a likvidace stávajících dveří a špaletových oken, zednické zapravení po výměně, doprava,
DPH, záruční a pozáruční servis, záruka min. 60 měsíců pro prvky, 24 měsíců pro sklo, kování a
pohyblivé části prvků a automatické portály, termín podání nabídek: do 12:00 hodin dne 4. září
2017 (pondělí), později doručené nabídky nebudou hodnoceny, hodnotícím kritériem je nabídková
cena při dodržení zadávacích podmínek, nabídka bude obsahovat: nabídkovou cenu bez DPH, DPH
a celkovou cenu s DPH, předpokládaný termín montáže (do konce roku 2017), před zadáním do
výroby nutno přeměřit, případná prohlídka a vlastní zaměření na místě po předchozí dohodě.
Dne 31. srpna 2017 byla e-mailem doručena cenová nabídka obchodní společnosti Stavona,
spol. s r.o. – evidována pod Č.j.:OULI/672/2017-STAR, s celkovou nabídkovou cenou ve výši Kč
229.483,30 bez DPH, dne 1. září 2017 byla e-mailem doručena cenová nabídka obchodní společnosti
DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s. – evidována pod Č.j.:OULI/673/2017-STAR,
s celkovou nabídkovou cenou ve výši Kč 70.123,-- bez DPH, kdy cenová nabídka obsahovala pouze
nacenění hliníkových dveří. Dne 4. září 2017 byla e-mailem doručena cenová nabídka obchodní
společnosti DOMETT, s. r. o. – evidována pod Č.j.:OULI/685/2017-STAR, s celkovou nabídkovou
cenou ve výši Kč 227.450,-- bez DPH. Zadávací podmínky splnily pouze dvě společnosti, a to
Stavona, spol. s r.o. a DOMETT, s. r. o. Dle NOZ je možno nabídku rozdělit, kdy hliníkový prvek by
dodala a namontovala jedna firma a plasty druhá. Nabídková cena hliníkového prvku společnosti
DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s. je však vyšší než nabídka společnosti
DOMETT, s. r. o. Nejnižší nabídkovou cenu tedy předložila obchodní společnost DOMETT, s. r. o.,
IČ: 26003619, DIČ: CZ26003619, se sídlem na adrese Lichkov čp. 110, psč. 561 68. Předsedající
navrhl, aby byla jako vhodný dodavatel a zhotovitel akce, vybrána obchodní společnost DOMETT, s.
r. o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 227.450,-- bez DPH.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. září 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 dodavatele a zhotovitele akce: Výměna
dveří a oken na čp. 189 v Lichkově“, obchodní společnost DOMETT, s. r. o., IČ: 26003619, DIČ:
6

CZ26003619, se sídlem na adrese Lichkov čp. 110, psč. 561 68 s nabídkovou cenou ve výši Kč
227.450,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2h)

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Modernizace ekonomických IS

Projekt hodlá využít pro financování modernizace ekonomických informačních systémů výzvu
č. 28 Integrovaného regionálního operačního programu a předpokládá zapojení 53 obcí a 15
příspěvkových organizací školského typu zřízených obcemi. Administrativního zajištění se ujala firma
REDEA Žamberk s.r.o. Žadatelem za všechny zúčastněné mělo být původně Sdružení obcí Orlicko,
valná hromada Orlicka zastřešení projektu schválila, proběhly i všechny související přípravné práce,
bohužel se ale při upřesňování posledních podrobností ukázalo, že došlo k nepřesnému výkladu
„specifických pravidel pro žadatele a příjemce“ u výčtu oprávněných příjemců a svazky obcí
nemohou být v této výzvě žadateli. Náhradním žadatelem bude Obec Bystřec a v současné chvíli
intenzivně probíhá jednání o možné spolupráci. Vzhledem k velkému počtu partnerů projektu i výše
zmíněným komplikacím je organizační stránka přípravné fáze poněkud složitější a časově náročnější,
nicméně do posledního možného termínu pro podání žádosti o podporu, který je již 29. září 2017, je
potřeba z naší strany pro účast na tomto projektu učinit několik kroků. Co nejdříve předběžně potvrdit
náš trvající zájem o účast v projektu – starosta potvrdl, schválit účast na projektu zastupitelstvem obce
a uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace
ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“. Z celkových uznatelných nákladů projektu bude uhrazeno 85% prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% prostřednictvím státního rozpočtu a zbylých 10% připadá
na spoluúčast partnerů projektu. Vzhledem ke stanovené formě podpory financováním ex-post bude
tok peněžních prostředků probíhat tím způsobem, že vždy před vlastní úhradou dodavateli žadatelem
provede žadatel rozúčtování částky dodavatelské faktury všem partnerům projektu, ti poukáží
příslušné částky žadateli a následně provede žadatel z těchto finančních prostředků, shromážděných
od partnerů, úhradu dodavatelské faktury. Po obdržení finanční podpory od poskytovatele pak žadatel
provede rozúčtování mezi jednotlivé partnery a příslušné částky jim bezodkladně poukáže. Finanční
kalkulace projektu ve vztahu k jednomu partnerovi vychází mimo jiné z informací stávajícího
dodavatele ekonomického informačního systému a zároveň projektového konzultanta, firmy Data IT
s.r.o., o blízké technické i finanční neudržitelnosti současného stavu ekonomického informačního
softwaru, což v totožné podobě zaznělo už během letošních informativních schůzek ohledně dalších
možných směrů vývoje programového vybavení pro zpracování účetnictví. Současný stav software se
navíc stává s ohledem na soudobý posun informačních technologií a zejména na neustálé navyšování
finančních nákladů na vývoj ekonomického informačního softwaru v návaznosti na legislativní rámec
a metodiku dlouhodobě neudržitelným. Jako nejvýhodnější řešení této situace se tedy jeví realizace
výše uvedeného projektu, kterým partneři projektu získají v horizontu pěti let jak podstatným
způsobem modernizovaný ekonomický software, tak i nezanedbatelnou finanční úsporu, kterou lze
využít např. na nákup koncového zařízení pro provoz inovovaného software (notebook, PC).
Nejkomplexnější zdroj informací o připravovaném projektu – studie proveditelnosti – je v tuto chvíli
téměř hotova, její definitivní podoba se ale bude řídit skutečným počtem partnerů projektu, který v
tuto chvíli ještě není přesně znám. Byl nám zaslán pracovní vzor Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci, jejíž konečná formulace bude stanovena v součinnosti s „náhradním“ žadatelem, a návrh
znění příslušného usnesení zastupitelstva obce.
Paní účetní popsala nedostatky současného účetního software, zejména problematické
aktualizace programu, různé nastavení u jednotlivých obcí apod.
Pan Stanislav Faltus se dotázal, jaká částka připadá na obec – 10% celkových nákladů by mělo
být rozpočítáno mezi všechny zapojené organizace, konečný počet organizací prozatím není znám.
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Pan Ing. Miloš Praus se dotázal na převod software na obec – po ukončení udržitelnosti
projektu má být bezúplatný převod na obec.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. září 2017.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účast obce v projektu
„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských
zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních
systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2i)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh rozpočtového opatření č. 06/2017 z 11. září 2017

Návrh rozpočtového opatření č. 06/2017, ze dne 11. září 2017 podrobně popsala a vysvětlila
pani účetní. V případě jeho schválení bude zveřejněno na úřední desce a bude zde po celou dobu
platnosti aktuálního rozpočtu. Jedná se o opravu v § 3114 (chybné zaúčtování), nově § 3314 knihovna, § 3119 – zvýšení výdajů v ZŠ a MŠ Lichkov (pořízení projektové dokumentace na
bezbariérovost, oprava sociálek v MŠ, nákup nádobí do kuchyně) a naopak snížení výdajů (úspora při
nákupu sporáku), § 3322 – kostel – zvýšení výdajů (pořízení projektové dokumentace na opravu
fasády), § 3613 – restaurace (navýšení výdajů na výměnu dveří a oken), § 3636 – zvýšení výdajů
(doúčtování platů na VPP a pořízení VB na kanalizaci), § 5512 – požární ochrana – snížení výdajů
(letos pravděpodobně nebude realizována výměna vrat hasičárny) a § 6171 – místní správa
(dorozpočtování platů). Výdaje jsou kryty rezervou na běžném účtu – pol. 8115. Z původního návrhu
rozpočtového opatření byly prozatím vypuštěny plánované výdaje ve výši Kč 150.000,-- na mzdy do
ZŠ a MŠ – nebyla doručena žádost.
Předběžná informace o rozpočtovém opatření byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 6. září
2017, projednána byla finančním výborem dne 7. září 2017 a finální návrh byl zastupitelům předán
před započetím 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 „Rozpočtové opatření č. 06/2017“ ze
dne 11. září 2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce
•
•
•
•

ve čtvrtek dne 14. září 2017 proběhne na obci dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2017
setkání seniorů – středa 4. října 2017 od 14:00 hodin v restauraci U nádraží v Lichkově, na
programu je beseda a promítání fotografií z cest po Bolívii
kostel – oprava střech lodě a věže kostela a bleskosvodu je hotova, zpracovává se revizní zpráva
na opravený bleskosvod, věž kostela je otevřena pro vlet dravců, bude vyúčtování dotace
škola a školka – opravy podlah ve třídě, v družině a v obou chodbách k WC v patře jsou
dokončeny a zaplaceny, v pátek 8. září byly dolepeny lišty ke dveřím proti otěru, nový sporák
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

v kuchyni školy je nainstalován a zaplacen (vícepráce nebyly), sociálky ve školce z projektu
„Domestos pro školy“ jsou dokončeny (4x závěsné WC s mezistěnami, 5x umývadlo, zakrytí
stoupaček, obložení stěn chodby a WC s umývárnou, nové radiátory, výmalba – probíhá
vyúčtování s partnerem projektu, předsedající poděkoval sponzorům – Vodoinstalatérství
Stanislav Moravec Kč 5.000,-- a manželé Richtrovi Kč 5.000,--, jedná se s dalšími sponzory
chodník před ZŠ – samotná výstavba je dokončena, chybí natáhnout a obložit sokl u hlavního
vchodu – nedodání materiálu, chybí zábradlí a madlo k hlavnímu vchodu, je objednáno, probíhá
zakázková výroba z nerezu, v dohledné době bude osazeno, je objednáno zaměření a geometrický
plán, připravuje se kolaudace
chodníky v obci – bude zaměření do geometrického plánu a bude bezúplatný převod na obec
(předjednáno se SUS a Pak), převod z Pavla Volkána na obec je v jednání
započaly práce na opravě „Bunkrovky“, bude zbudován sjezd na „Kejdu“ – veškerý materiál bude
navážen přes most u starého kravína – případné škody budou opraveny
27. června 2017 v Bystřeci – VH Sdružení obcí Orlicko – malé památky – obec obdržela dotaci
na opravu kříže na hřbitově – oprava probíhá, nyní je nainstalováno lešení a opravují se lokální
poškození kamenných prvků, smlouvu se zhotovitelem uzavírá Sdružení obcí Orlicko,
kompostéry – probíhá výběrové řízení, dodání snad na podzim 2017 – každý zájemce bude mít
uzavřenu vlastní smlouvu, doplatek hradí zájemci
pomník obětem I. sv. války – upadla část zlaceného reliéfu – patrony, byly zaslány k záruční
opravě
moštárna – oprava moštárny je dokončena, Jan Dubský si převzal od zahrádkářů klíče a po
domluvě moštuje – dle informace z LO
Lichkovský Občasník – uzávěrka příspěvků do LO na měsíce říjen, listopad a prosinec, příspěvky
prosím do pátku 22. září 2017 včetně, další číslo bude Vánoce a leden 2018, poslední číslo vyšlo
na zkoušku s barevným přebalem – je to drahé, příště opět v ČB provedení
odpadové kalendáře na rok 2018 – jedná se se společností KOS Jablonné nad Orlicí, nebude-li
zájem, vydáme si sami nebo formou stránky v LO
31. srpna 2017 byli zástupci JSDH obce a starosta obce na veletrhu komunální a hasičské techniky
v Jičíně – vozidlo zn. Tatra s prodlouženou kabinou a 8 m3 vody – cca Kč 7.000.000,-- s DPH –
nástavba Kobit
nákup elektřiny na burze – plánované úspory oproti předešlým letům i proti aktualizované nabídce
skupiny ČEZ
fabrika – obci bylo zasláno pravomocné usnesení o příklepu, byla uhrazena celá kupní cena Kč
1.600.000,-- (se započtenou dříve složenou dražební jistotou) a obec požádala o předání
vydražených nemovitostí, návrh na vklad byl podán, nemovitosti jsou zaplombovány bez převodu
na obec; problém č. 1 – zemřel povinný František Urban – jedná se o dědictví a katastr si vyžaduje
informace u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí – k dnešnímu dni zprávu soudu neobdržel
(případné dědické řízení vážně zkomplikuje vkladové řízení); problém č. 2 – soudním exekutorem
údajně nebyl obeslán jeden z právních zástupců jednoho oprávněného a došlo k „napadení“
usnesení o příklepu – věc je postupována k rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové,
pobočka Pardubice; exekuční řízení bude předmětem dědického řízení
upozorňuji na zákon č. 99/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2018 mění zákon o obcích
nedoplatky vůči obci k 11. září 2017 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 66.589,-(původně Kč 70.589,--), vodné a stočné za 2/3 2015 Kč 1.853,-- (původně Kč 1.901,--), vodné a
stočné za 3/3 2015 Kč 1.734,-- (původně Kč 7.246,--), vodné a stočné za 1/3 2016 Kč 3.377,-(původně Kč 4.698,--), vodné a stočné za 2/3 2016 Kč 2.580,-- (původně Kč 2.580,--), vodné a
stočné za 3/3 2016 Kč 6.194,-- (původně Kč 6.194,--), vodné a stočné za 1/3 2017 Kč 10.020,--,
vystavené faktury Kč 1.786,-- (původně Kč 1.786,--), odpady Kč 11.806,-- (původně Kč 15.685,-), nájmy - pozemky Kč 0,-- (původně Kč 4,--), nájmy - nebytové prostory Kč 0,--, pes Kč 0,--,
většina nedoplatků na vodném a na odpadech je vymáhána, nové nedoplatky nevznikají, splátkové
kalendáře, až na výjimky, se plní
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•
•
•

plnění rozpočtu k 31. srpnu 2017: příjmy schválené Kč 7.830.500,--, upravené Kč 8.429.433,-,
skutečnost Kč 6.634.035,-- - příjmy na 78,70 %, výdaje schválené Kč 7.487.600,--, upravené Kč
9.772.804,--, skutečnost Kč 7.140.930,-- – výdaje na 73,07 %.
posvícení – dne 14. října 2017, vystoupí dětská přípravka SDH Lichkov, k poslechu a tanci zahraje
pan Arnošt Štěrba, stánek s uzeninami z Bušína, domácí kuchyně – smažené řízky, pečený
medový bok, pečené ramínko
parlamentní volby ve dnech 20. – 21. října 2017 - volební místnost v zasedačce OÚ.
Diskuse

Paní Lenka Macháčková se dotázala na záměr využití areálu bývalé továrny – areál zatím není
ve vlastnictví obce, v minulosti však proběhla anketa a občané mohli podávat návrhy na možné
využití areálu – minimální návratnost anketních lístků (třídírna odpadu, krytý bazén, rehabilitace a
masáže, koňská jízdárna), bude třeba změny územního plánu, bude třeba nechat vypracovat
architektonicko-urbanistickou studii revitalizace areálu. Předsedající uvedl, že si dokáže představit
bezúdržbový parčík, dětské hřiště, fitness prvky a nějaký vodní prvek, případně záliv autobusové
zastávky. Pěkný by byl dům s pečovatelskou službou, v patře byty, v přízemí prodejny a služby, ale
vše je třeba nechat posoudit hygienou, neboť území se nachází v ochranných pásmech železnice a
silnice. V současné době je moderní opravovat bývalé tovární areály – vestavby apod.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení,
kterou provedla paní Denisa Sejkorová.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. září 2017:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Stanislava Moravce a pana
Jaroslava Mertu.
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8
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9
A

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 program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
-

4
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5
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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 jmenování paní Mgr. Ivany Mědílkové ředitelkou
Základní školy a mateřské školy Lichkov, a to s účinností ode dne 22. srpna 2017 – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce osadit místní komunikaci IV třídy č. 8d
v obci Lichkov, u čp. 151, dopravní značkou č. B13 s vyznačenou tonáží 3,5 t.
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2
Z

3
-

4
N

5
N

6
-
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-

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

Výsledek hlasování:

0–4–2

Usnesení nebylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemkové parcely č. 202, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, neplodná půda o celkové
výměře 36 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

0–6–0

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.:35/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizovaný Program obnovy venkova –
harmonogram Obce Lichkov – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:36/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-2008096/VB/1 Lichkov, p.č.3032_2 Sejkora_přípojka kNN“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:37/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, stavba: Kanalizace a ČOV Lichkov“, č. smlouvy: SMLM549/1168/MS/83/2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:38/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje dodavatele a zhotovitele akce: Výměna dveří
a oken na čp. 189 v Lichkově“, obchodní společnost DOMETT, s. r. o., IČ: 26003619, DIČ:
CZ26003619, se sídlem na adrese Lichkov čp. 110, psč. 561 68 s nabídkovou cenou ve výši Kč
227.450,-- bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–1

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:39/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje účast obce v projektu „Modernizace
ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů
orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.:40/17 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 06/2017“ ze dne 11.
září 2017 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Příští zasedání ZO se koná v pondělí, dne 13. listopadu 2017 v 18:00 hodin, hlavním bodem
bude návrh rozpočtu obce na rok 2018 – předsedající očekává návrhy do rozpočtu, dalším bodem bude
volba člena do školské rady ZŠ a MŠ Lichkov s účinností od 1. prosince 2017. Předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:55 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 13. září 2017.
Poznámky pořídila:
Denisa Sejkorová

Ověřovatel zápisu:
Stanislav Moravec

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Zapsal:
Mgr. Roman Richtr

12

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

