Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 10. září 2018, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

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

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Informace o konání zasedání,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Lichkov a
současně i na elektronické úřední desce dne 3. září 2018 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 sedm členů
zastupitelstva, omluvil se pan Stanislav Moravec z rodinných důvodů o panu Stanislavu Faltusovi
nemá žádné informace, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích,
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu paní Alexandru Stejskalovou a pana Jana Faltuse.
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 paní Alexandru
Stejskalovou a pana Jana Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 3. září 2018, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) vyhlášení výběrového řízení na opravu fasády kostela
b) aktualizace harmonogramu obce k Programu obnovy venkova
c) záměr obce – prodej ppč. 869/3
d) záměr obce – prodej části ppč. 733/1
e) záměr obce – prodej ppč. 399/2
f) bezúplatný převod ppč. 1278/2 a 272/5 na obec
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g) darovací smlouva č. S/OM/3014/18/MS – chodníky u silnice na obec
h) nákup ppč. 1367/26 od Českých drah, a.s.
i) pronájem klubovny se zázemím v budově hasičské zbrojnice
j) pronájem pozemků ppč. 108/1 a 108/5
k) pronájem pozemků ppč. 224/3 a 733/1 – východní část
l) spolufinancování provozu sociálně terapeutické dílny v Králíkách
m) doplacení půjčky od SFŽP ve výši Kč 640.104,-n) dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD z 24.6.2010 – ČS, a.s.
o) smlouva o zřízení VB č. E618-S-2510/2018/Šíp – SŽDC, s.o.
p) rozpočtové opatření č. 06/2018 z 25.7.2018 – na vědomí
q) rozpočtové opatření č. 07/2018 z 13.8.2018 – na vědomí
r) návrh rozpočtového opatření č. 08/2018 z 10.9.2018
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl do programu doplnit ještě bod č. 1c) – zpráva kontrolního výboru – na
vědomí - informace o provedené kontrole byla obci doručena až v neděli dne 9. září 2018, dále bod č.
2s) – dofinancování mzdy jednoho vyučujícího v Základní škole a mateřské škole Lichkov, v rozsahu
18 hodin – žádost paní ředitelky byla obci doručena v pátek dne 7. září 2018 a dále bod č. 2t) –
rezignace na funkci ve školské radě – na vědomí – rezignace pane Ing. Miloše Prause byla obci
doručena dne 10. září 2018.
Předsedající navrhl usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a
doplněný program zasedání ZO.
Pan Ing. Miloš Praus navrhl změnu programu, a to vyřazení bodů 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2i),
2j), 2k), 2l) 2m), 2n) a 2o) kdy se domnívá, že toto nenáleží na poslední zastupitelstvo, mělo by si to
rozhodnout nové zastupitelstvo, tedy brát jen to, co bude obec nabývat, ne to co bude pronajímat nebo
prodávat, to by si mělo rozhodnout nové zastupitelstvo s tím, že toto bude za měsíc, bude to
v listopadu a je dostatek času to řešit dál.
Předsedající uvedl, že se jedná o protinávrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Lichkov
schvaluje program zasedání ZO v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s) a 2t) a 3), 4) a
5).
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že byla vžita taková tradice, samozřejmě tradice se mění a vždycky
když bylo po čtyřletém volebním období, tak obecní zastupitelstvo většinou projednalo jen majetkové
věci, na příjem majetku do obce, což vlastně se tomu obec nebrání a tím, že by to neschválila, že by se
to zbytečně posunulo nebo nezamítlo, ale nikdy se neřešily věci majetkoprávní a čtyřleté období bylo
zakončeno poděkováním zastupitelstvu, tak si myslí, souhlasí s tím návrhem, že by dnešní
zastupitelstvo nemělo projednávat důležité věci pronájmů pozemků, to se mělo nechat na nové
zastupitelstvo, které bude za měsíc. Myslí si, že by to bylo vůči občanům takové kvalitnější, měli jsme
na to čtyři roky, aby jsme to vyřešili, ví, že žádosti chodí postupně, je to jeho názor.
Předsedající uvedl, že se díval do zápisů z posledního zasedání ZO v roce 2010, ke se
projednávaly všechny věci, tedy i majetkoprávní, pouze jedno jediné usnesení bylo odročeno na další
zasedání a na posledním zasedání v roce 2014 se rovněž řešily všechny věci a myslí si, že se tam
tehdy řešilo více věcí, nechává to však na zvážení každého. Již zaznamenal názor, že bychom si na
posledním zastupitelstvu měli pouze podat ruce a rozejít se. Dále uvedl, že bod č. 2b), což je
aktualizace harmonogramu obce k Programu obnovy venkova, neví kdo se na stránky Pardubického
kraje díval, ale Program obnovy venkova na rok 2019 byl vyhlášen až po našem červnovém zasedání
a žádosti o dotace z tohoto programu je třeba podat nejpozději do 30. září 2018. V případě vypuštění
tohoto bodu obec přijde o možnost čerpat dotace. Na rok 2019 je plánováno podání žádosti na opravu
fasády kostela, souběh dotací z POV a z Ministerstva zemědělství je možný a dále na úhradu úroků
z úvěru od spořitelny na kanalizaci a ČOV, které se budou v roce 2019 platit ve výši cca Kč 160.000,2

a z programu je možno získat až 70 %. Dále uvedl, že když se tento bod přesune na další
zastupitelstvo, tak uplyne termín k podání žádostí.
Pan Ing. Miloš Praus se dotázal, proč se Program obnovy venkova neřešil už v létě, mohlo se
to schvalovat už v létě.
Předsedající uvedl, že poslední zastupitelstvo bylo 11. června 2018 a Program obnovy venkova
byl Pardubickým krajem schválen až 26. června 2018.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že program běží léta a aktualizace harmonogramu mohla být
provedena už dříve.
Předsedající uvedl, že informace o programu, tedy na co je možno příští rok žádat a kolik,
získal až po 26. červnu. Pokud někdo měl tyto informace dříve, mohl se o ně podělit.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že tedy tento jeden bod se může do programu zasedání zařadit, ale
jiné již ne, takže bod č. 2b stahuje, ale jiné ne. Návrh usnesení tedy zní: Zastupitelstvo obce Lichkov
schvaluje program zasedání ZO v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s) a 2t) a
3), 4) a 5). Dále uvedl, že jak paní ředitelka posílala návrh na dofinancování mzdy, tak to je 18 hodin
vyučovací povinnosti, není to 18 hodin pracovních, takže se bude platit 0,82% úvazku.
Pan Zdeněk Brůna se dotázal, kolik to je?
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že neví jaký mají ve škole plat, pokud bude brát standart, tak roční
náklady budou cca 250.000,-- až 300.000,--.
Žádné další návrhy na změny a doplnění nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům a uvedl, že nejprve bude
hlasováno o protinávrhu.
Návrh usnesení pana Ing. Miloše Prause: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program
zasedání ZO v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f), 2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s) a 2t) a 3), 4) a 5).
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno.

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

Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno.

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo neschválilo program jednání a zasedání ukončil.
Před tím ještě poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci v Zastupitelstvu obce Lichkov, ve
prospěch Obce Lichkov, ve volebním období 2014 – 2018, nebyla to vždy práce jednoduchá a často
bylo třeba pracovat bez ohledu na hodiny a vždy nad rámec finanční odměny.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. září 2018:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Alexandru Stejskalovou a
pana Jana Faltuse.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje program zasedání ZO v rozsahu 1a), 1b), 1c), 2b), 2f),
2g), 2h), 2p), 2q), 2r), 2s) a 2t) a 3), 4) a 5).
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

4–3–0

Usnesení nebylo schváleno.

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

2
-

3
N

4
A

5
-

6
N

7
N

8
N

9
A

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

Výsledek hlasování:
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Usnesení nebylo schváleno.

Příští zasedání Zastupitelstva obce Lichkov bude ustavující, po říjnových volbách. Zasedání
zastupitelstva ukončeno v 18:15 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. září 2018.
Poznámky pořídila:
Denisa Sejkorová

Ověřovatel zápisu:
Alexandra Stejskalová

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Zapsal:
Mgr. Roman Richtr
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Ověřovatel zápisu:
Jan Faltus
Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

