Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 18. února 20198, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav Merta (4), Mgr.
Marie Foglová (5), Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra
Stejskalová (9)
Omluveni:
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
5x (4x odchod v 19:57 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 11. února 2019 a byla zveřejněna i po dobu konání zastupitelstva,
tedy v souladu se zákonem, nejméně 7 dnů před zasedáním.
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno všech devět členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Prause a pana Štěpána Kalouse.
Poznámky k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizovala paní Denisa Sejkorová, zapisovatelem bude
Mgr. Roman Richtr.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Ing. Miloše
Prause a pana Štěpána Kalouse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
Z

8
Z

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 11. února 2019, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru – na vědomí
c) zpráva kontrolního výboru – na vědomí
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) žádost o příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Králíky
b) smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva – ppč. 1278/2
c) záměr obce, prodej ppč. 406/6, 189 a st. 81/1
d) záměr obce, směna ppč. 1305/21
e) darovací smlouva na část ppč. 486/10 (dle GP nově ppč. 486/12)
f) pronájem ppč. 3183
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g) pronájem ppč. st. 5
h) nabídka na odkup státního majetku – Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci
i) návrh změny katastrální hranice k.ú. Mladkov - k.ú. Lichkov
j) výběr zhotovitele obnovy fasády kostela sv. Josefa – dělníka
k) návrh OZV č. 1/2019 – pravidla pro pohyb psů
l) návrh omezení provozu na MK č. IV/8b na ppč. 1255/1
m) plán činnosti kontrolního výboru na I. pol. roku 2019
n) plán činnosti finančního výboru na rok 2019
o) inventarizační zpráva za rok 2018 – na vědomí
p) výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 – na vědomí
q) rozpočtové opatření č. 15/2018 z 31.12.2018 – na vědomí
r) rozpočtové opatření č. 01/2019 z 2.1.2019 – na vědomí
s) rozpočtové opatření č. 02/2019 z 31.1.2019 – na vědomí
t) návrh rozpočtového opatření č. 03/2019 z 18.2.2019
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl doplnit bod č. 2u) – žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Lichkov o odsouhlasení
převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu školy, neboť žádost byla obci doručena až dne 13.
února 2019 a dále bod č. 2v) – záměr obce – žádost SUS o převod pozemku pod krajskou silnicí, neboť
žádost byla obci doručena až dne 15. února 2019 a dále navrhl stáhnutí bodu č. 2k) – návrh OZV č.
1/2019 – pravidla pro pohyb psů z důvodu zapracování připomínek mysliveckého spolku a honebního
společenstva. Jiné návrhy na změny a doplnění nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program zasedání
ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1a)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. prosince
2018, přijatá usnesení byla splněna, námitky proti obsahu zápisů nebyly vzneseny. Zápis ze zasedání byl
k nahlédnutí v zasedací místnosti, po celou dobu konání zasedání zastupitelstva.
Předsedající zastupitele požádal, aby své vstupy do rozprav k jednotlivým projednávaným
bodům a své vstupy do diskuze, následně zapracovali do zaslaného konceptu zápisu ze zasedání.
1b)

Zpráva finančního výboru

Finanční výbor se sešel ve středu dne 13. února 2019 v 17:00 hodin v kanceláři starosty. Zpráva
byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 17. února 2019. Projednávané body:
1. Rozpočtová opatření č. 15/2018, č. 01/2019 a č. 02/2019 – opatření, u nichž se jednalo o navýšení
výdajů spojených s odváděním a čištěním odpadních vod, úpravu výše příjmů dotací ze státního
rozpočtu v roce 2019 a vratku nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých krajem na volby do
zastupitelstva obce, byla provedena v souladu se stanoveným limitem a oprávněním starosty provádět
změny rozpočtu.
2. Příspěvek ZŠ Králíky na nákup šatních skříněk a školního nábytku – FV žádost nepodporuje, finanční
prostředky z rozpočtu obce by měly být směřovány především na obnovu školského zařízení ZŠ a MŠ
Lichkov, jejíž je obec Lichkov zřizovatelem.
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3. Prodej p.p.č. 406/6, p.p.č. 189 a st. p. č. 81/1 – FV upřednostňuje místo prodeje pozemků pouze jejich
pronájem.
4. Pronájem p.p.č. 3183 – FV má k pronájmu výhrady, pokud je jeho účelem pouze umístění reklamního
poutače. FV v takovém případě navrhuje dohodu zájemce s obcí na umístění poutače na zařízení obce,
např. na sloupu veřejného osvětlení či vývěsce, popř. jiným vhodným způsobem, a to za podmínek
odpovídajícím ujednání obce s jinými podnikatelskými subjekty.
5. Převod hospodářského výsledku (HV) ZŠ a MŠ Lichkov do rezervního fondu školy – FV souhlasí s
převodem.
6. Odkup státních pozemků ve správě státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci – FV navrhuje
projevit o odkup pozemků zájem a zjistit konkrétní ceny nabízených pozemků a podrobnější podmínky
jejich převodu.
7. Výběr zhotovitele obnovy fasády kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově – FV vyjadřuje shodu s
doporučením hodnotící komise, přidělit zakázku společnosti Mejtostav ps s.r.o. z Chocně.
8. Pronájem st. p. č. 5 – FV souhlasí s postupem obce vůči vlastníkovi stavby č.p. 171 (SŽDC) na
předmětném obecním pozemku i s navrženou nájemní smlouvou.
9. Inventarizace majetku obce – FV vzal na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku obce za rok 2018.
10. Směna p.p.č. 1305/21 a darování části p.p.č. 486/10 – FV souhlasí s oběma záměry, jsou v zájmu
obce.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že u pronájmu p.p.č. 3183 došlo pouze ke změně provozovatele.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 13.
února 2019 – bez výhrad.
1b)

Zpráva kontrolního výboru

Kontrolní výbor provedl kontrolu čerpání dotací na činnost spolků v obci od Obce Lichkov za
rok 2018 s výsledkem: kontrola proběhla u podkladů subjektu TJ Tatran Lichkov, z.s. – evidence řádně
vedena, čerpání je průkazné.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 7.
ledna 2019 – bez výhrad.
2a)

Žádost o příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Králíky

Dne 3. prosince 2018 byla obci doručena žádost Města Králíky o úhradu poměrné části
investičních nákladů ZŠ Králíky v roce 2019, na pořízení šatních skříní a sestavy školního nábytku, kde
je po obci požadována částka ve výši Kč 32.600,-- za 25 lichkovských žáků (jedná se o % podíl), kde
bylo odkazováno na Dohodu o vytvoření společného školského obvodu. Starosta žádost vrátil zpět
žadateli s odůvodněním, že se jedná o neinvestiční akci, což není v souladu s uzavřenou Dohodou.
Dne 5. prosince 2018 byl obci doručen e-mail, kde byla žádost vysvětlována a odůvodňována.
Dne 10. prosince 2018 byla na obec doručena nová žádost o příspěvek ve výši Kč 32.600,-- na úhradu
poměrné části neinvestičních nákladů.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019. Obhájení žádosti osobně
přislíbil starosta Města Králíky, pan Ing. Václav Kubín, který se bohužel omluvil z pracovních důvodů.
Paní Mgr. Marie Foglová vznesla dotaz, zda do počtu 25 žáků se počítají i lichkovské děti, kteří
chodí na 1. stupeň. Jelikož máme 1 stupeň ZŠ v Lichkově, nechápe důvod, proč by na prvostupňové
žáky, který mají spádovost do Lichkova, měla obec přispívat ZŠ Králíky.
Předsedající uvedl, že je téhož názoru, že procentuelní podíl by měl zohledňovat i toto.
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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 poskytnutí finančního příspěvku Městu
Králíky, IČ: 00279072, se sídlem na adrese Králíky, Velké náměstí čp. 5, psč. 561 69, ve výši Kč
32.600,--, na úhradu poměrné části neinvestičních nákladů - pořízení šatních skříní a sestavy
školního nábytku v roce 2019, pro Základní školu Králíky a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o finančním příspěvku.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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0–5–4

Usnesení nebylo schváleno.

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva - ppč. 1278/2

V roce 2018 obec požádala Státní pozemkový úřad v Pardubicích o převod pozemku p.č. 1278/2,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, do svého vlastnictví, neboť na pozemku se
nachází zpevněná komunikace ve vlastnictví a správě Obce Lichkov. SPÚ zjistil, že pozemek původně
patřil MNV Lichkov a převedl jej k realizaci ÚZSVM v Ústí nad Orlicí, který jej nyní bezúplatně,
Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku, pod Č.j.: UZSVM/HUO/7527/2018HUOM, převádí na obec. Jedná se o část komunikace ke starému kravínu.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že ze strany Katastrálního úřadu došlo v minulosti k pochybení, jelikož
obec zažádala o kompletní převod pozemků patřících MNV Lichkov na Obec Lichkov.
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
vlastnického práva k majetku, pod Č.j.: UZSVM/HUO/7527/2018-HUOM, kterou je na Obec
Lichkov bezúplatně převáděna pozemková parcela č. 1278/2, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2 – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Záměr obce, prodej ppč. 406/6, 189 a st. 81/1

Dne 29. října 2018 byla na obec doručena žádost paní Andrey Lašutové o prodej pozemků p.č.
406/6 – zahrada o výměře 712 m2, p.č. 189 – trvalý travní porost o výměře 369 m2 a p.č. st. 81/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 212 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr.
Ústí nad Orlicí. Předsedající uvedl, že žadatelka ústně prohlásila, že uhradí náklady na pořízení
znaleckého posudku ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Dne 14. listopadu 2018 byla na obec doručena žádost paní Miroslavy Plhákové o prodej části
pozemku p.č. 406/6 a části pozemku p.č. st. 81/1, vše o výměře cca 80 m2. V obou případech se jedná o
části pozemků, které má žadatelka zaploceny a které užívá a udržuje. Souhlasí s úhradou nákladů na
pořízení GP k dělení pozemků a na pořízení ZP na stanovení ceny částí pozemků.
Dle územního plánu se jedná o zastavitelné území, proto byla vyžádána stanoviska k možné
výstavbě rodinného domu. Z vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Drážního úřadu a
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje je patrné, že na předmětných pozemcích, za dodržení
určitých podmínek, je možné vystavět rodinný dům pro trvalé bydlení. Přes pozemek vede obecní
vodovod a podzemní vedení veřejného osvětlení s lampou.
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Předsedající uvedl, že pozemků pro výstavbu rodinných domů máme v obci málo, je tedy na
zvážení, zda tyto pozemky prodat na zahrady nebo je nechat v záloze pro případného zájemce o
výstavbu RD.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že finanční výbor doporučuje pozemky neprodávat a místo toho
nabídnout žadatelům možnost pronájmu. Následně vyjádřil vlastní názor, že je nesprávné, aby docházelo
k záboru a užívání obecních pozemků bez jejího souhlasu a dokonce touto skutečností odůvodňovat
žádost o koupi obecních pozemků. Spíše by mělo být uvažováno o náhradě obci za jejich protiprávní
užívání pozemků.
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 pozemků p.č. 406/6 –
zahrada o výměře 712 m2, p.č. 189 – trvalý travní porost o výměře 369 m2 a p.č. st. 81/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 212 m2, všechny obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2d)
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Usnesení nebylo schváleno.

Záměr obce, směna ppč. 1305/21

Na konci roku 2018, ze strany Pardubického kraje, došlo k bezúplatnému převodu pozemků pod
chodníkem u silnice II. třídy č. 312, na obec. Na základě vypracovaného geometrického plánu č. 468284/2017 je patrné, že chodník fyzicky leží i na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, v tomto případě
se jedná o pozemky p.č. 142/1 a st. 57, oba obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
jejichž vlastníkem je pan Pavel Volkán, trvale bytem Lichkov čp. 148. Geometrickým plánem byly z
těchto dvou pozemků odděleny nově vzniklé parcely p.č. 142/4 – díl m o výměře 13 m2, a 142/4 – díl n
o výměře 6 m2. Naopak za chodníkem vznikl travnatý pruh pozemku parcelního č. 1305/21 o výměře 4
m2, který je ve vlastnictví obce. S panem Volkánem bylo dohodnuto, že by došlo ke směně s doplatkem,
kdy na obec by byly převedeny oba pozemky p.č. 142/4 – díl m a 142/4 – díl n, naopak na pana Volkána
by byl převeden pozemek p.č. 1305/21, který obec nepotřebuje.
Znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 3515-5/2019, ze dne 6. ledna 2019, byla cena pozemků
v místě a čase obvyklá stanovena na Kč 2.910,-- za oba díly ppč. 142/4 a Kč 200,-- za ppč. 1305/21. O
souhlas s dělením pozemků bylo požádáno.
Předsedající uvedl, že se nejedná o směně, ale pouze o záměru směny. Záměr musí být zveřejněn
na úřední desce. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 13. února 2019.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že s bývalým vlastníkem nedošlo ke schodě o prodeji, pouze byl dán
souhlas s vybudováním chodníku.
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 – směnu pozemku p.č. 1305/21
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí.
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Usnesení bylo schváleno.
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2e)

Darovací smlouva na část ppč. 486/10 (dle GP nově ppč. 486/12)

Na konci roku 2018, ze strany Pardubického kraje, došlo k bezúplatnému převodu pozemků pod
chodníkem u silnice II/312 na obec. Na základě vypracovaného geometrického plánu č. 468-284/2017 je
patrné, že chodník fyzicky leží i na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, v tomto případě se jedná o
pozemek p.č. 486/10, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Pozemek má celkem 7
vlastníků, všichni trvale bytem Lichkov čp. 27. Geometrickým plánem byla z tohoto pozemku oddělena
nově vzniklá parcela p.č. 486/12 o výměře 4 m2. S vlastníky bylo dohodnuto, že část pozemku pod
chodníkem obci darují.
Znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 3515-5/2019, ze dne 6. ledna 2019 byla cena pozemku v
místě a čase obvyklá stanovena na Kč 610,--. O souhlas s dělením pozemků bylo požádáno. Vlastníkům
byl předán návrh textu darovací smlouvy. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 13. února
2019.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že by bylo vhodné těmto občanům veřejně poděkovat.
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 Darovací smlouvu pod
Č.j.:OULi/107/2019-STAR, kterou dárci: pan Faltus Jan, nar. 17.7.1985, manželé pan Macháček
Karel, nar. 20.10.1982 a paní Macháčková Lenka, nar. 23.2.1983, dále manželé pan Urner Václav,
nar. 4.12.1975 a paní Urnerová Růžena, DiS., nar. 24.9.1977 a dále manželé pan Vyšohlíd René,
nar. 16.8.1974 a paní Vyšohlídová Marie, nar. 19.7.1976, všichni trvale bytem Lichkov čp. 27, psč.
561 68, obdarované Obci Lichkov darují pozemek p.č. 486/12, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 – dle přílohy a pověřuje starostu
obce k podpisu darovací smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Pronájem ppč. 3183

Dne 9. ledna 2019 byla na obec doručena žádost ekonomického subjektu Zdeněk Brůna, IČ:
70913439, se sídlem na adrese Lichkov čp. 132, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, o pronájem
pozemku p.č. 3138, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Pozemek je ve vlastnictví
Obce Lichkov, vlastnická práva nejsou nijak omezena. Přes pozemek vede vodovod, kanalizace a
veřejné osvětlení, dále je na tomto umístěna plakátovací plocha. Záměr obce byl zveřejněn na obou
úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 9. do 25. ledna 2019 včetně. Pronájmu nic nebrání.
Případná nájemní smlouva bude obsahovat doložku o právu přístupu pronajímatele na pozemek z
důvodu zřízení na pozemku a vedení přes něj kanalizaci pro obec Lichkov, vodovod pro obec Lichkov,
veřejné osvětlení pro obec Lichkov a plakátovací plochu, provozovat je a udržovat.
Výpočet nájemného: celková výměra 170 m2 * koeficient 2,16 = 367,2 * 2% = 7,344, po
zaokrouhlení Kč 7,-- za rok.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že pozemek byl celou dobu řádně udržován, nájemné bylo hrazeno.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že dle finančního výboru nebyla žádost o pronájem řádně odůvodněna,
a proto byl starosta obce v rámci jednání finančního výboru dne 13.02.2019 požádán o předložení staré
smlouvy, na kterou se žadatel ve své žádosti odkazuje. Z ní vyplynulo, že pokud je hlavním účelem
pronájmu pozemku pouze umístění reklamního poutače, pak v takovém případě je zbytečné přistupovat
k pronájmu pozemku, navíc pozemku zatíženému tolika věcnými břemeny a že by postačovala dohoda
s obcí na podmínkách umístění reklamního poutače. Pokud tomu tak není, má nyní žadatel možnost
zastupitelstvu obce účel pronájmu upřesnit. Svůj názor na věc je pan Jaroslav Merta ochoten změnit.
Pan Zdeněk Brůna vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
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Pan Ing. Miloš Praus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala, zda o pronájem pozemku projevil zájem i někdo další –
předsedající doplnil informaci, že krom žadatele další žádost nebyla na obec doručena.
Pan Zdeněk Brůna navrhl, aby nájemné za pozemek bylo ve výši jako v letech předešlých, tedy
Kč 50,-- za rok.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 3183 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí, a to ekonomickému subjektu Zdeněk Brůna, IČ: 70913439, se sídlem na adrese Lichkov čp.
132, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1. března 2019 na dobu neurčitou, nájemné ve
výši á Kč 50,-- bez DPH za kalendářní rok a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2g)

5–0–4

Usnesení bylo schváleno.

Pronájem ppč. st. 5

Kontrolou účetní evidence obce bylo zjištěno, že stavba – budova čp. 171 v Lichkově (objekt k
bydlení) – jehož vlastníkem je Česká republika, kdy právo hospodaření s majetkem státu je dán Správě
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město,
ul. Dlážděná čp. 1003/7, psč. 110 00, stojí na pozemkové parcele č. st. 5, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, jejíž vlastníkem je Obce Lichkov, IČ: 00279161. Pozemek je užíván bez
řádného nájemního vztahu, kompenzace obci, za užívání pozemku, nejsou poskytovány. Návrh textu
nájemní smlouvy č. 01/st.5/2019, vedený pod Č.j.:OULi/44/2019-STAR, byl zaslán Správě železniční
dopravní cesty.
Pozemek p.č. st. 5 je ve vlastnictví Obce Lichkov, vlastnická práva nejsou nijak omezena,
pronájmu nic nebrání. Záměr obce byl zveřejněn na obou úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v
době od 9. do 25. ledna 2019 včetně. Nájemné ve výši Kč 937,-- za rok a bez DPH, bude průběžně
valorizováno. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o nájmu č. 01/st.5/2019, kterou je
nájemci – podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem na
adrese Praha 1 – Nové Město, ul. Dlážděná čp. 1003/7, psč. 110 00, pronajímán pozemek p.č. st. 5 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2h)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Nabídka na odkup státního majetku – Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci

Dne 16. ledna 2019 byla obci doručena nabídka Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, s
možností bezúplatného převodu nemovitého majetku pod místními komunikacemi nebo k prodeji.
Předsedající uvedl, že bezúplatný převod, bohužel, není možný, neboť žádný pozemek není veden jako
ostatní komunikace a ani neleží pod fyzickou komunikací zapsanou v platném parportu komunikací.
Možný je tedy prodej obci. Jedná se o pozemky u řeky Tiché Orlice, na dvou leží tlakový řád kanalizace
ve vlastnictví a správě obce, jedná se o ppč. 380/12 a 380/13, oba obec a katastrální území Lichkov, okr.
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Ústí nad Orlicí, na pravém břehu řeky. Ostatní pozemky jsou v intravilánu obce, na levém břehu řeky.
Vlastnická práva nejsou nijak omezena.
Předsedající navrhl zakoupit všechny nabízené pozemky, neboť jsou soustředěny pospolu,
hodnota pozemků stoupá a časem je bude možné se ziskem prodat.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup nemovitostí – pozemkové parcely č.
288/7 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 345 m2, 380/9 – trvalý travní porost o výměře
1.237 m2, 380/12 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 623 m2, 380/13 – ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 24 m2, 380/14 – trvalý travní porost o výměře 1.724 m2, 380/16 – trvalý
travní porost o výměře 1.824 m2 a 1354/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 267 m2, všechny
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2i)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh změny katastrální hranice k.ú. Mladkov - k.ú. Lichkov

Při řešení vnějšího obvodu komplexní pozemkové úpravy Mladkov (KoPU) za účasti komise pro
zjišťování hranic, geodetů zpracovávajících KoPU, zástupce pobočky Ústí nad Orlicí a pana starosty
Městyse Mladkov, byla navržena změna hranice katastrálního území mezi k.ú. Mladkov a k.ú. Lichkov,
která je současně i hranicí obcí mezi Městysem Mladkov a Obcí Lichkov. Byla navržena změna v úseku
hranice mezi pozemkovou parcelou č. 1120 v k.ú. Mladkov a pozemkovou parcelou č. 1360 v k.ú.
Lichkov v přibližné délce 104 m. Současná katastrální hranice probíhá středem vodního toku Tiché
Orlice a tvoří hranici pozemkových parcel č.1120 a č. 1360. Nově navržená katastrální hranice
(současně hranice obcí) povede po levém břehu vodního toku Tiché Orlice. Tím dojde k odstranění
spůlné hranice a její nahrazení hranicí pevnou.
Navrženou změnou dojde k převodu pozemkové parcely č. 1120, vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené (LV 23, vlastník Povodí Labe s.p.) o celkové výměře 575 m2 z k.ú.
Mladkov do k.ú. Lichkov. Tímto bude vodní tok Tiché Orlice v daném úseku celý v k.ú. Lichkov.
Průběh nové katastrální hranice již byl v terénu upřesněn a stabilizován v rámci řešení obvodu KoPU
Mladkov. Touto změnou dojde ke snížení výměry k.ú. Mladkov o 575 m2 a zvýšení výměry k.ú.
Lichkov o těchto 575 m2. Předsedající uvedl, že podle zákona o obcích je nutné, aby navrhovanou
změnu hranice obcí a katastrálních území projednala a odsouhlasila zastupitelstva obou obcí. Podklady
byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že v minulých letech při zpracování KoPU Lichkov II, byla ze strany
Obce Mladkov změna katastrální hranice na cestě k bunkru ve prospěch Obce Lichkov odsouhlasena bez
připomínek.
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 změnu katastrální hranice mezi k.ú.
Mladkov a k.ú. Lichkov a převod pozemkové parcely č. 1120 – vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené (LV 23) o celkové výměře 575 m2 z k.ú. Mladkov do k.ú. Lichkov – dle
přílohy.
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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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2j)

Výběr zhotovitele akce: „Obnova fasády kostela sv. Josefa – dělníka“

Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 12. listopadu 2018, přijalo usnesení pod Č.j.:
66/18, kterým bylo schválilo výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci, složení komise pro
otevírání obálek a hodnotící komisi, pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova fasády kostela sv.
Josefa – dělníka v Lichkově“. Výběrové řízení administroval pan Ing. Josef Franc, specialista na
výběrová řízení CSS Sdružení obcí Orlicko.
1. kolo mělo uzávěrku dne 17. prosince 2018, přihlásil se jeden zájemce, ekonomický subjekt
Vratislav Hoško, IČ: 70144303, se sídlem na adrese Červená Voda, Bílá Voda čp. 5, psč. 561 62, s
nabídkovou cenou Kč 1.653.678,87 bez DPH, který však byl z VŘ vyloučen, neboť nenacenil část
zakázky.
2. kolo mělo uzávěrku dne 11. února 2019, přihlásili se celkem tři zájemci, a to obchodní
společnost ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí, ul. Královéhradecká čp.
1089, psč. 562 01 s nabídkovou cenou Kč 1.353.245,55 bez DPH – nabídka doručena poštou dne 7.
února 2019 v 10:05 hodin, dále obchodní společnost Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031, se sídlem na
adrese Choceň, Dvořisko čp. 8, psč. 565 01 s nabídkovou cenou Kč 1.034.301,06 bez DPH – nabídka
doručena osobně dne 11. února 2019 v 12:00 hodin a ekonomický subjekt Vratislav Hoško, IČ:
70144303, se sídlem na adrese Červená Voda, Bílá Voda čp. 5, psč. 561 62 s nabídkovou cenou Kč
1.580.727,-- bez DPH – nabídka doručena osobně dne 11. února 2019 v 15:40 hodin – zástupce se
osobně účastnil otevírání obálek.
Podané nabídky byly hodnoceny podle kritérií nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Výsledná
pořadí: 1. obchodní společnost Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031 s nabídkovou cenou ve výši Kč
1.034.301,06 bez DPH, 2. obchodní společnost ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498 s nabídkovou cenou ve
výši Kč 1.353.245,55 bez DPH a 3. ekonomický subjekt Vratislav Hoško, IČ: 70144303 s nabídkovou
cenou ve výši Kč 1.580.727,-- bez DPH. Hodnotící komise zastupitelstvu obce navrhuje schválit
výsledek hodnocení – pořadí nabídek dle uvedeného pořadí a dále zadavateli doporučuje uzavřít
smlouvu s účastníkem, jenž podal nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 1.034.301,06 bez DPH, kterým
je obchodní společnost Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031, se sídlem na adrese Choceň, Dvořisko čp. 8,
psč. 565 01.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu
„Obnova fasády kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově“:
1. Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031, se sídlem na adrese Choceň, Dvořisko čp. 8, psč. 565 01, s
nabídkovou cenou ve výši Kč 1.034.301,06 bez DPH
2. ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí, ul. Královéhradecká čp.
1089, psč. 562 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 1.353.245,55 bez DPH a
3. Vratislav Hoško, IČ: 70144303, se sídlem na adrese Červená Voda, Bílá Voda čp. 5, psč. 561
62, s nabídkovou cenou ve výši Kč 1.580.727,-- bez DPH.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností
Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031, se sídlem na adrese Choceň, Dvořisko čp. 8, psč. 565 01, na
realizaci akce „Obnova fasády kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově“ a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

9

6
A

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:
2k)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh OZV č. 1/2019 – pravidla pro pohyb psů

Tento bod byl předsedajícím z programu zasedání stažen z důvodu zapracování připomínek
mysliveckého spolku a honebního společenstva.
2l)

Návrh omezení provozu na MK č. IV/8b na ppč. 1255/1

Dne 4. února 2019 byla na obec doručena žádost pana Václava Vlčka a paní Dany Luksové z čp.
151 v Lichkově o umístění dopravních značek na místní komunikaci č. IV/8d na pozemkové parcele č.
1255/1, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Žadatelé navrhují osadit dopravní značky
č. B6 – zákaz vjezdů traktorů.
Nemovitosti, pozemky nad železniční tratí č. 024, mají mapový přístup na místní komunikace,
bez nutnosti využití železničního přejezdu č. P4090 železniční trati Lichkov – státní hranice PKP a dále
ve směru k silnici II/312. Ne vždy je však možno těchto komunikací využít a nezbývá, než užít místní
komunikaci č. IV/8d, vedoucí od zmíněného železničního přejezdu, kolem čp. 151, na silnici II/312. Na
základě předchozích stížností bylo v minulosti několikrát jednáno s uživateli polností nad tratí, aby
místní komunikaci využívali co možné nejméně a pokud možno menšími traktory a menšími vleky,
nikdy ne s vleky v tandemu. Předmětná žádost přišla na obec poté, co byla místní komunikace obcí
protažena pluhem.
V minulosti již bylo o omezení provozu na zmíněné místní komunikaci jednáno, zastupitelstvo
obce projednávalo možnost osazení dopravního značení č. B11 – zákaz vjezdu všech motorových
vozidel s dodatkovou tabulkou, ale zastupitelstvo usnesení č. 42/14, dme 18. června 2014, nepřijalo.
Zajímavostí je, že tehdejší zastupitel, pan Václav Vlček, se při hlasování zdržel.
Dne 17. června 2015 byla obci doručena žádost pana Václava Vlčka o umístění dopravních
značek omezujících vjezd vozidel těžších 5t. Tehdy byla žadateli žádost vrácena s tím, že z tehdejší
katastrální mapy nebylo zřejmé, kdo je vlastníkem předmětné komunikace vedoucí kolem čp. 151, kdy
katastr v Ústí nad Orlicí dohledal pouze tři pozemky na předmětné komunikaci, jejichž vlastníky je pan
Milan Kubaník a paní Dagmar Dvořáčková. Jasno je od roku 2017, kdy došlo k digitalizaci katastrální
mapy.
Z jednání s policií vyplynulo, že na předmětnou místní komunikaci není vhodné umísťovat
svislou dopravní značku č. B 06 – zákaz vjezdu traktorů z důvodu omezení obsluhy polností nad
železniční tratí, naopak bylo navrženo umístit do pravotočivé zatáčky, za levou krajnici, dopravní
zrcadlo, které by zajistilo viditelnost za zatáčku, čímž by se zvýšila bezpečnost chodců. Dále bylo
doporučeno osadit na začátku MK u sjezdu ze silnice č. II/312 svislou DZ č. P 8 – přednost před
protijedoucími vozidly a v opačném směru, pod železniční přejezd, potom svislou DZ č. P 7 – přednost
protijedoucích vozidel. Navržené DZ, ve spojení s dopravním zrcadlem, by mělo omezit případné
potkávání vozidel na místní komunikaci. Samozřejmostí je souhlas Policie ČR s navrženým řešením a
schválení OVTS při MěÚ v Králíkách.
Pan Milan Kubaník a paní Dagmar Dvořáčková, byli písemně požádáni o vyjádření, zda souhlasí
s umístěním dopravního značení a dopravního zrcadla, na své pozemky. Rovněž tak byli opakovaně
písemně žádáni o prodej pozemkových parcel č. 1255/2, 1255/3 a 1255/4, jenž zasahují do místní
komunikace IV/8b. Oba se vyjádřili pouze k jedná ze žádostí, a to k DZ – zákaz vjezdu traktorů.
Odpověď na druhou žádost – DZ s dopravním zrcadlem, prozatím není. Rovněž tak není žádná odpověď
na žádosti o odkup pozemků.
Z korespondence dály vyplývá, že pan Milan Kubaník a paní Dagmar Dvořáčková žádají o
provedení změny místní komunikace na komunikaci účelovou.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019 a doplněny přes úschovnu dne
15. února 2019.
Pan Štěpán Kalous uvedl, že pana Kubaníka navštívil s paní Marií Foglovou po předchozí
domluvě, kdy byli oba požádání panem Kubaníkem aby přišli jako noví zastupitelé, sami se podívat, na
stav věci. Pan Štěpán Kalous dále uvedl, že o celé skutečnosti a všech dopadech na obě strany přemýšlel
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a z důvodu, aby nepřitížil ani jedné ze stran, se zdrží hlasování. Podotkl, že než se začne věc řešit
„papírově“ či jinak, měla by se řešit lidsky domluvou a doufá, že se najde společné řešení.
Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala, zda o záměru umístnění značky byla informována
společnost Agrostav Mladkov, který tuto komunikaci využívá.
Předsedající uvedl, že bylo jednáno s panem Němcem, bylo s tímto jednáno opakovaně i před
panem Vlčkem, jednal s ostatními uživateli polností, mapové cesty jsou, ale ne vždy je možné je
plnohodnotně využívat. Toto ví i pan Kubaník, který v roce 2015 vezl svým vozidlem starostu a
tehdejšího zastupitele pana Jana Faltuse a dojel pouze pod „Kapraďák“.
Pan Milan Kubaník uvedl, že nelze porovnávat osobní auto a traktor.
Pan Ing. Miloš Praus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že naváže na vyjádření pana Ing. Miloše Prause, šíře předmětné cesty
je zhruba 3 m, což ověřil vlastním měřidlem. Řešení navrhované Policií ČR neřeší samotný problém,
řeší pouze rozhledové poměry v daném místě a tyto jsou na mnoha místech místních komunikací v obci
podstatně horší. Byl by to zbytečný výdaj za instalaci dopravního značení.
Pan Ing. Miloš Praus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že cesty byly na „sluneční straně obce“ vybudovány aby se především
vlastníci, či nájemci bezproblémově dostali ke svým pozemkům.
Pan František Faltus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Paní Dana Luksová uvedla, že jak tam ty traktory jezdí, tak si tam zakopali kameny a když už
obecní pozemek udržují a sekají, tak je pan Doleček všechny vyoral na místo, aby projel cestu, tak
udělal letiště. Je to zbytečná práce se o to starat, kdyby to nechali, tak mají trávu až někde. Co je lepší,
hlídat to, nechat si to zadělané? Je to pro obec.
Pan Václav Vlček uvedl, že zastupitele seznámí s tím, co je komunikace IV třídy (předsedající jej
upozornil na délku vstupu, je třeba respektovat jednací řád). Je to podle normy 7361 – význam
komunikace IV. třídy, kterými jsou komunikace nepřípustné provozu silničních motorových vozidel,
zklidněný provoz. Není o čem debatovat, tam nemá motorové vozidlo co dělat, takže obec porušuje
normy. Když se nebudeme bavit o značkách, budeme se bavit o tom, že obec porušuje normy. V pondělí
byl na dopravním inspektorátu za panem Kaplanem, rozumně si pohovořili, je téhož názoru, ne toho, co
se píše, že policie schvaluje, navrhuje (předsedající uvedl, že policie navrhla) policie navrhla na základě
toho, na co byla dotazována, samozřejmě, že když se bude někdo dotazovat a řekne, vadí obyvatelům ze
151, tak to je jedno, obci to nevadí, takhle byl údajně formulovaný dotaz, tak potom to nevadí ani
policii. Co bychom si potom povídali. Takže pan Kaplan navrhl: svolat jednání v obci Lichkov, králický
úřad silniční, zástupci obce, všichni občané, kterých se to týká, vyložit karty na sůl a podle zákona a
podle norem to udělat. To je vše, co k věci může říci, nápad se líbí velice, protože to co navrhoval,
nejprve 5 tun, potom traktory, ví že to byla asi chyba kvůli malým traktorům, takže se domnívá, že to
byl kompromis, kdyby tam jezdily traktory a auta do 5 tun. Pokud se budeme bavit o normách a o
zákonech, je tu zákon o silničním provozu, vše to porušuje, protože je to pouze místní komunikace IV.
třídy. To by si zastupitelé měli nastudovat a potom vymýšlet nějaká zrcadla.
Pan Milan Kubaník uvedl, že ta komunikace byla stanovena na základě něčeho – šíře vozovky,
rychlosti, takže se vycházelo z něčeho stavebního, rozhodoval o tom člověk dotyčný, který ví, kam tu
komunikaci zařadit, on ji zařadil do IV. třídy. Chtěl by uvést, že tam neexistuje nutná komunikační
potřeba, protože zemědělci můžou jet i po místní komunikaci můžou si vytvořit zde účelovou
komunikaci. Účelová komunikace vzniká sama o sobě a zaniká dle potřeby vlastníků, takže jestli oni
mají pozemek, tak si můžou vytvořit účelovou komunikaci. Jak jsme se bavili o malých traktorech, zda
tam projede myslivec s traktorem, vůbec to nevadí, prostě ten malý traktor nezabírá vozovku, je slyšet
na dálku s jezdí jednou, dvakrát za rok, v tomhle není vůbec řádný problém. K tomu dopravnímu
zrcadlu, jaká je odrazová vzdálenost, když starosta navrhoval osazení dopravního zrcadla do toho místa
(předsedající: to by se muselo na místě), odrazová vzdálenost je 16 m na jednu stranu, 16 m na druhou
stranu, takže to je nějakých 32 m. Před barákem Vlčkových, kde může auto zastavit, aby se mohlo
vyhnout, je to 60 m, na druhou stranu, kdyby byla další dopravní značka, je to 40 m, už jsme na
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nějakých 100 m. Když se podíváte do dopravního zrcadla, tak nic nevidíte, až dojedu pod chatu, nebo
jak je tam ta jímka, tak teprve uvidím, co se tam děje na tom místě, neřeší to ten problém, protože ta
vozovka je dopravně úzká, když tam půjdou jeho děti, tak jeho děti neumí komunikovat se zrcadlem,
někdo tam jede, může se tam jek 50 km/h, někdo přizpůsobí rychlost jízdy stavební povaze a vozovce,
tak je to v pohodě, to dělají většinou místní a ten, kdo to zná. Když tam jede někdo cizí s osobákem, tak
tam jede 30 – 40, je to na zvážení každého, vše ovlivňuje šíře vozovky, nemůže říci, jak kdo tam jede.
Jinak o tom bude rozhodovat silniční správní úřad v Králíkách, kde se budou vyjadřovat.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že dle zákona o pozemních komunikacích rozhoduje o zařazení
komunikace do konkrétní třídy komunikací příslušný silniční správní úřad, nikoli obce. Dále uvedl, že
obec musí místní komunikace udržovat sjízdné a pokud jsou pod sněhem umístěny kameny, které nejsou
vidět, může dojít k poškození techniky. Kdo v takovém případě bude odpovídat za způsobenou škodu?
Paní Dana Luksová uvedl, že by náhradu škody neřešila nijak, cesta se nikdy neprohrnovala,
když nahoře bydlela Simono Pohlová, tak děti tahala k doktorovi na sáňkách. Kdyby se prohrnulo
normálně, tak ano, ale ne když je letiště.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že pokud se na obecní úřad dostaví občan, který má za přejezdem
nemovitost a požádá ji o prohrnutí cesty, tak si myslí, že mu obec vyjde vstříc a cestu prohrne, i když má
v pasportu místních komunikací uvedeno, že se cesta v zimním období neudržuje.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že by mělo dojít každopádně ke shodě, omezit vjezd motorových
vozidel tak, jak je to v jiných lokalitách obce, cesta byla již před výstavbou železnice a každý by si měl
uvědomit v jaké lokalitě se jeho nemovitost nachází.
Pan Václav Vlček uvedl, že s tím souhlasí, to byl jeho první návrh na o omezení tonáže, bohužel
to bylo smetený pod stůl a tím, že obec nic, to není obce, běžte si za panem Kubaníkem a paní
Dvořáčkovou, čau lidi.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že pohyb zemědělské techniky je minimální a vydáním povolení k
vjezdu obcí by měl tuto kauzu vyřešit ke všeobecné spokojenosti.
Předsedající poděkoval panu Brůnovi za podnětné návrhy a uvedl, že se rovněž přiklání k dohodě
a ke kompromisu na všech stranách. Je rozumné omezit provoz např. DZ zákaz vjezdu traktorů s
omezenou tonáží, je možné svolat společné jednání se zástupci všech dotčených stran.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že bezpečnost místních občanů je zde velmi málo řešena,
pořád slyší o zemědělcích a přijde ji, že na ně je brán větší zřetel než na ně, proč? Jde o bezpečnost na té
cestě. Kdyby se někdo střetl s tou zemědělskou technikou, má problém uskočit někde na břeh anebo
někam mimo cestu. Pokud jede dítě a nedej bože na kole, tak asi těžko je schopno reagovat.
Předsedající uvedl, že obec pro bezpečnost dělala a dělá maximum, dělají se chodníky kolem
silnice, bude se stavět přechod pro chodce, další chodníky jsou v plánu.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že nechce vzadu chodník, nechce tam zemědělskou techniku,
která ohrožuje bezpečnost. Nechce, aby se tam někomu něco stalo.
Pan Václav Vlček uvedl, že jak paní Dvořáčková říkala, je mu s podivem, bere samozřejmě to, že
když tam pojede s traktorem myslivec s rozvorem metr a půl, tak proti tomu nic nemá, ale je mu s
podivem to, jak se zde prosazuje podnik, který nemá ani sídlo v obci, ta obec z něj nic nemá, nemá z něj
ani korunu, ten podnik ničí obecní majetek, pan Kubaník vezme vozík a zaveze ty díry štěrkem, vlastní
prací to tam opraví, aby to zas mohli vytlouct, prostě je tam v prostředku kanalizační šachta,
přečerpávačka. Už tam byly dvě poruchy, jednou to pracovníci obecního úřadu, museli vybrat růčo-fůčo,
nechalo se to opravit, zaplatilo se to, samozřejmě kdo to zaplatí, obec, nezaplatí to ten, kdo tam jezdí, ten
šroub se vyšrouboval proto, že se to tam chvěje. Kdyby tam nejezdily takové těžké traktory, tak se sám
nevyšroubuje. Tady jde o těžké traktory, ne o malé traktory, když tam pojede někdo s 80-kou Zetorem,
je to jak osobák, ale my se bavíme o mladkovském podnikatelském subjektu, který jenom využívá, obec
z toho nic nemá a prostě ještě se podporuje, neví proč se to takto podporuje. To je mu záhadou.
Předsedající uvedl, že, servisní zásah na domovní čerpací stanici kanalizace, která je společná pro
čp. 151 a če. 6 pana Dvořáka, byla v minulosti, za jeho funkčního období, opravována pouze dvakrát,
jednou to bylo z důvodu reklamace v roce 2015, kdy technologie je umístěna hluboko a je pro servis
nepřístupná, navíc plováky byly obaleny tukem. Šachta není projektována pro vstup a obsluha z vrchu je
nebezpečná. V rámci reklamace byly plovákové spínače zavěšeny pod ústí šachty. Úhrada byla
provedena v rámci reklamace, obec to nic nestálo, žádné náklady nebyly rozúčtovávány do stočného. V
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druhém případě, cca 2 roky zpět, byl oznámen špatný odtok odpadní vody z čp. 151, kdy bylo zjištěno,
že šachta je plná odpadních vod, plováky byly opět obaleny tukem a tak byly nefunkční. Po vyčerpání
šachty a očištění plováků byla DČS opět plně funkční. Opět se nikomu nic nehradilo, servis byl
proveden zaměstnanci obce, v rámci běžného výkonu, nikomu nebylo nic rozúčtováváno do stočného.
Zda provoz na komunikaci šachtě prospívá nebo ne neví, šachta je betonová, uprostřed komunikace, je v
pořádku a vychází mezi kola techniky.
Pan František Faltus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Paní Dagmar Dvořáčková uvedla, že technika široká je, neví zda to bylo Agro, jezdí po břehu a
nabourala plot, jak byla široká, takže kdyby někdo šel, tak nikam neuskočí a desítkou tam nejezdí, to je
pan Faltus zodpovědným řidičem, když přizpůsobí jízdu, ale ostatní bohužel takoví nejsou. Když jeli s
vlekem s obilím, tak nešlo zvládnout situaci na komunikaci. Zastupitelé se mají zamyslet, proč pořád
upřednostňují někoho před místním obyvatelstvem.
Pan Zdeněk Brůna uvedl, že tento úhel pohledu je mylný, nikdo nechce ohrozit bezpečnost,
nikdo nebyl upřednostňován, omezení ze strany obce by mělo vše zklidnit a cesta především pro místní
občany zůstane přístupná.
Pan Stanislav Moravec vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení
zápisu však nedoložil.
Zastupitelé a přítomní hosté se dohodli na společném, kompromisním řešení – osazení
dopravního značení – omezení tonáže na 5 t s dodatkovou tabulkou – na povolení obce.
Pan Štěpán Kalous uvedl, že pokud došlo ke smíru obou stran, zúčastní se hlasování.
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 omezení provozu na místní komunikaci č.
IV/8b, v části od silnice č. II/312 po železniční přejezd č. P4090, osazením dopravních značek č.
B13 - zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t s dodatkovou tabulkou č. E13
a s textem „Vjezd na povolení Obecního úřadu Lichkov“, v obou směrech.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

V 19:57 hodin odchod čtyř hostů.
2m)

Plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 2019

Kontrolní výbor plánuje v I. pololetí roku 2019 provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
obce, kontrolu odpadové hospodářství – platby a způsob likvidace odpadů podnikatelskými subjekty na
katastru obce, dále kontrolu hospodaření obce s PHM – čerpání a knihy jízd motorových vozidel obce,
kontrolu počtu poskytovaných informací obcí dle zákona č. 106/1999 Sb., dále kontrolu sběrného místa
obce – čistotu a způsob třídění na místě samém a kontrolu dotací získaných obcí z dotačních titulů.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 12. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na I.
pololetí roku 2019 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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8
A

9
A

2n)

Plán činnosti finančního výboru na rok 2019

Finanční výbor plánuje v roce 2019 provést kontrolu účelného a hospodárného nakládání s
majetkem a finančními prostředky obce, kontrolu příjmů z místních poplatků, kontrolu veřejné finanční
podpory z rozpočtových prostředků obce, dále kontrolu poskytnutých provozních prostředků
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Lichkov, spolupodílet se na přípravě rozpočtu
obce na rok 2020, na inventarizaci majetku obce a má zájem plnit další úkoly, jimiž ho pověří
zastupitelstvo obce.
Při kontrolách se FV bude řídit právními předpisy, zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., o finanční kontrole č. 320/2001
Sb., zákonem o kontrole č. 255/2012 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
O provedené kontrole FV pořídí zápis, který bude obsahovat, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen FV,
který provedl kontrolu, a orgán, popřípadě zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Zápis FV
předloží zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti
se kontrola týkala.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 17. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok
2019 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
2o)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Inventarizační zpráva za rok 2018 – na vědomí

Inventarizační zprávu přednesl předseda inventarizační komise, pan Stanislav Moravec,
místostarosta obce. Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen zastupitelstvem obce dne 12.
listopadu 2018, usnesením č. 86/18. Jednotlivé inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou
č. 270/2010 Sb. a vnitřní normou č. 1/2011 o inventarizaci. Ze „Srovnávací tabulky účetní evidence a
inventurních soupisů“ vyplývá, že nebyly zjištěny žádné typy mank a schodků. 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 dne 12. února 2019. Předsedající uvedl, že
inventarizační zpráva se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto výhrady
uvést do zápisu.
Dotazy k inventarizační zprávě, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 – dle přílohy, bez
výhrad“.
2p)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění, za kalendářní rok 2018, byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 12.
února 2019. Celkem byly na Obecní úřad Lichkov podány čtyři žádosti o poskytnutí informací, na
všechny bylo odpovězeno.
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Předsedající uvedl, že výroční zpráva je zveřejněna na stránkách obce, a že inventarizační zpráva
se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto výhrady uvést do zápisu.
Dotazy k výroční zprávě, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Zastupitelé se
dohodli na návrhu usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za kalendářní rok 2018 –
dle přílohy, bez výhrad“.
2q)

Rozpočtové opatření č. 15/2018 z 31.12.2018 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 15/2018 ze dne 31. prosince 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem
dne 12. února 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o
dorozpočtování opravy kanalizace na konci roku 2018, ve výši Kč 23.200,--.
Předsedající uvedl, že rozpočtové opatření je od 14. ledna 2019 zveřejněno na obou úředních
deskách obecního úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení – rozpočtové opatření se
neschvaluje, pouze se bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést
do usnesení.
Dotazy k rozpočtovému opatření, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 15/2018 ze dne 31. prosince
2018 – dle přílohy, bez výhrad“.
2r)

Rozpočtové opatření č. 1/2019 z 2.1.2019 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 2. ledna 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne 12.
února 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o
dorozpočtování příjmů ze státního rozpočtu v roce 2019 – souhrnný dotační vztah, příjem za přenesenou
působnost, přesné částky, v době sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2019, ještě nebyly známy,
predikce byla obci doručena následně.
Předsedající uvedl, že rozpočtové opatření je od 7. ledna 2019 zveřejněno na obou úředních
deskách obecního úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení – rozpočtové opatření se
neschvaluje, pouze se bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést
do usnesení.
Dotazy k rozpočtovému opatření, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 2. ledna 2019
– dle přílohy, bez výhrad“.
2s)

Rozpočtové opatření č. 2/2019 z 31.1.2019 – na vědomí

Rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne 31. ledna 2019 bylo zastupitelům zasláno e-mailem dne
12. února 2019. Rozpočtové opatření provedl starosta obce v rámci své kompetence a jedná se o vrácení
nevyčerpané dotace na komunální volby 2018 ve výši Kč 2.439,--.
Předsedající uvedl, že rozpočtové opatření je od 7. února 2019 zveřejněno na obou úředních
deskách obecního úřadu a dále na webu v sekci „Rozpočet“. Usnesení – rozpočtové opatření se
neschvaluje, pouze se bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést
do usnesení.
Dotazy k rozpočtovému opatření, návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Zastupitelé se dohodli na návrhu usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: Rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne 31. ledna 2019
– dle přílohy, bez výhrad“.
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2t)

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 z 18.2.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 ze dne 18. února 2019 byl zastupitelům zaslán e-mailem
dne 18. února 2019 a v tištěné podobě předán na počátku zasedání. Předsedající u vedl, že návrh počítá s
výdaji na restaurováním věčného světla v kostele, dále s výdaji za provedenou opravu hlásičů rozhlasu –
výměnu akumulátorů a celkové proměření, s příjmem vratky po provedeném vyúčtování elektřiny v
kostele, dále s příjmy za prodej pozemků a za provedené vyúčtování elektřiny a s výdajem za aktualizaci
povodňového plánu.
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. 3/2019 ze dne 18.
února 2019 – dle přílohy.
1
A
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5
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A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
2u)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Lichkov za rok 2018 do rezervního fondu

školy
Paní ředitelka Základní školy a mateřské školy Lichkov žádá o odsouhlasení převodu
hospodářského výsledku školy v roce 2018 do rezervního fondu školy. Jedná se o částku ve výši Kč
38.442,47, která byla uspořena na provozních nákladech. Původně avizovaný schodek a zastupitelstvem
schválené případné dofinancování tohoto schodku se nekonalo a paní ředitelce se podařilo finanční
prostředky uspořit. Předsedající navrhl odsouhlasit převod částky ve výši Kč 38.442,47 do rezervního
fondu školy.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 13. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje převedení hospodářského výsledku
Základní školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, za rok 2018, do rezervní fondu školy.
1
A
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A
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A
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A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
2v)

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Záměr obce – žádost SUS o převod pozemku pod krajskou silnicí

Dne 15. února 2019 byla obci doručena žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje o
převod části pozemku parcelního č. 153/2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
konkrétně dle GP č. 486-284/2017, ze dne 3. května 2018, se jedná o nově vzniklou pozemkovou
parcelu č. 153/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 71 m2, která je složena z dílů c), a) a p) a je
zastavěna tělesem silnice č. II/312. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Lichkov, vlastnická práva
nejsou omezena, převod je možný. SUS žádá o bezúplatný převod, stejně jako v případě Pardubického
kraje, který v minulosti na obec bezúplatně převedl krajské pozemky zastavěné obecním chodníkem.
Předsedající uvedl, že se jedná o záměru, v případě chválení bude záměr zveřejněn a samotný
převod by byl k projednání na některém z příštích zasedání. Podklady byly zastupitelům zaslány emailem dne 15. února 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – převod pozemkové parcely č.
153/4, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
71 m2.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce















předsedající poděkoval účinkujícím a pořadatelům za Vánoční Vigilii a silvestrovské vystoupení v
Heřmanicích – nádherné akce
předsedající poděkoval zaměstnancům obce a panu Vyšohlídovi za zvládnutí lednových přívalů
sněhu
předsedající poděkoval SDH Lichkov za zapůjčení dataprojektoru na setkání seniorů
porucha vodovodu – závada stále není lokalizována, nepomohla ani nasazená vyhledávací technika a
měření volného chlóru, únik by měl odpovídat poruše na 1/2“ nebo 3/4“ potrubí
drobné škody na obecním majetku – půjdou žádosti o náhradu na pojišťovnu
fabrika – bude podána stížnost Ministerstvu spravedlnosti ČR na neodůvodněné průtahy řízení
nově celkem čtyři zaměstnanci obce, jedná se o jednom místě na VPP
26. března 2019 se v Jamném nad Orlicí koná valná hromada Sdružení obcí Orlicko
SDH Lichkov zve na 73. hasičský ples
zahrádkáři zvou na Setkání k MDŽ
připravuje se Velikonoční jarmark
nedoplatky vůči obci k 18. únoru 2019 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 56.037,-(původně Kč 57.037,--, z toho Kč 3.459,-- je přihlášení do insolventního řízení), vodné a stočné za
2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), vodné a stočné za 2/3 2018 Kč
882,-- (původně Kč 34.233,--), vodné a stočné za 3/3 2018 Kč 23.340,-- - krátce po splatnosti,
půjdou upomínky, odpady do 2016 Kč 9.769,-- (přihlášeno do insolventního řízení), odpady 2018 Kč
0,-- (původně Kč 2.690,--), neuhrazené faktury Kč 3.764,-- (původně Kč 3.764,--)
plnění rozpočtu k 31. lednu 2019: příjmy schválené Kč 9.480.228,--; upravené Kč 9.492.523,--;
skutečnost Kč 1.069.885,-- – příjmy na 11,27 %; výdaje schválené Kč 8.965.228,-- ; upravené Kč
8.976.667,--; skutečnost Kč 756.368,-- – výdaje na 8,43 % – finka je vyvěšena na webu.
Diskuse

Paní Mgr. Marie Foglová nabídla možnost divadelního představení ochotníků z Helvíkovic. Po
souhlasu zastupitelů si bere na starost zařízení dané kulturní akce.
Pan Ing. Miloš Praus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Pan Zdeněk Brůna poděkoval jak „Ranči“ Vyšohlídových, Povodí Labe s.p., tak především obci
za pomoc při návozu dužnatých a jadrných krmiv pro zvěř, kdy to už nebylo z důvodu velké sněhové
pokrývky v silách členů spolku.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že si váží občanů, kteří udržují okolí svého obydlí pěkné a čisté,
přičemž v rámci tohoto také udržují na své náklady obecní majetek. Proto by chtěl upozornit na opačný
případ, a to na situaci u místní komunikace ev. č. 20a (odbočka směrem k nádraží) a domů č.p. 199 a č.p.
202, kde není čistota a pořádek na vlastních a přilehlých obecních pozemcích udržována a kde jsou
bezdůvodně vytvářeny překážky v provozu na komunikaci nevhodně odstavenými auty, čímž je
narušován vzhled obce a ohrožována bezpečnost provozu na této komunikaci. Dále by chtěl zastupitele
uvědomit, že v programu příštího zastupitelstva obce bude projednávána vyhláška o nočním klidu, neboť
TJ Tatran Lichkov, z.s. bude žádat o její aktualizaci z důvodu pořádání fotbalového turnaje s následnou
hudební produkcí dne 6. července 2019.
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Pan Zdeněk Brůna vystoupil se svým příspěvkem do diskuse, podklady k vyhotovení zápisu však
nedoložil.
Pan František Faltus vystoupil se svým příspěvkem do rozpravy, podklady k vyhotovení zápisu
však nedoložil.
Paní Alexandra Stejskalová vystoupila se svým příspěvkem do diskuse, podklady k vyhotovení
zápisu však nedoložila.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole přijatých usnesení, kterou
provedla paní Denisa Sejkorová.

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 18. února 2019:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Ing. Miloše Prause a pana
Štěpána Kalouse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
Z

8
Z

9
A

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

Výsledek hlasování:

7–0–2

Usnesení bylo schváleno.

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

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 01/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 13.
února 2019 – bez výhrad.
Č.j.: 02/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 7.
ledna 2019 – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Králíky, IČ:
00279072, se sídlem na adrese Králíky, Velké náměstí čp. 5, psč. 561 69, ve výši Kč 32.600,--, na
úhradu poměrné části neinvestičních nákladů - pořízení šatních skříní a sestavy školního nábytku
v roce 2019, pro Základní školu Králíky a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o finančním
příspěvku.
1
N

2
N

3
Z

4
N

5
Z

6
Z

7
N

8
Z

9
N

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

Výsledek hlasování:

0–5–4

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 03/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku, pod Č.j.: UZSVM/HUO/7527/2018-HUOM, kterou je na Obec
Lichkov bezúplatně převáděna pozemková parcela č. 1278/2, obec a katastrální území Lichkov,
okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2 – dle přílohy a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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6
A

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – prodej pozemků p.č. 406/6 – zahrada o
výměře 712 m2, p.č. 189 – trvalý travní porost o výměře 369 m2 a p.č. st. 81/1 – zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště o výměře 212 m2, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí.
1
N

2
N

3
Z

4
N

5
N

6
N

7
N

8
N

9
N

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

Výsledek hlasování:

0–8–1

Usnesení nebylo schváleno.

Č.j.: 04/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – směnu pozemku p.č. 1305/21 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 05/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Darovací smlouvu pod Č.j.:OULi/107/2019STAR, kterou dárci: pan Faltus Jan, nar. 17.7.1985, manželé pan Macháček Karel, nar. 20.10.1982
a paní Macháčková Lenka, nar. 23.2.1983, dále manželé pan Urner Václav, nar. 4.12.1975 a paní
Urnerová Růžena, DiS., nar. 24.9.1977 a dále manželé pan Vyšohlíd René, nar. 16.8.1974 a paní
Vyšohlídová Marie, nar. 19.7.1976, všichni trvale bytem Lichkov čp. 27, psč. 561 68, obdarované
Obci Lichkov darují pozemek p.č. 486/12, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 06/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 3183 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí, a to ekonomickému subjektu Zdeněk Brůna, IČ: 70913439, se sídlem na adrese Lichkov čp.
132, psč. 561 68 – výdejní místo Lichkov, a to od 1. března 2019 na dobu neurčitou, nájemné ve
výši á Kč 50,-- bez DPH za kalendářní rok a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
Z

5
A

6
Z

7
Z

8
A

9
Z

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

Výsledek hlasování:

5–0–4

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 07/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o nájmu č. 01/st.5/2019, kterou je
nájemci – podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem na
adrese Praha 1 – Nové Město, ul. Dlážděná čp. 1003/7, psč. 110 00, pronajímán pozemek p.č. st. 5 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se
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Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 08/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje nákup nemovitostí – pozemkové parcely č.
288/7 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 345 m2, 380/9 – trvalý travní porost o výměře
1.237 m2, 380/12 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 623 m2, 380/13 – ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 24 m2, 380/14 – trvalý travní porost o výměře 1.724 m2, 380/16 – trvalý
travní porost o výměře 1.824 m2 a 1354/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 267 m2, všechny
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 09/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Mladkov
a k.ú. Lichkov a převod pozemkové parcely č. 1120 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené (LV 23) o celkové výměře 575 m2 z k.ú. Mladkov do k.ú. Lichkov – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 10/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu
„Obnova fasády kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově“:
4. Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031, se sídlem na adrese Choceň, Dvořisko čp. 8, psč. 565 01, s
nabídkovou cenou ve výši Kč 1.034.301,06 bez DPH
5. ISOTEP s.r.o., IČ: 25263498, se sídlem na adrese Ústí nad Orlicí, ul. Královéhradecká čp.
1089, psč. 562 01, s nabídkovou cenou ve výši Kč 1.353.245,55 bez DPH a
6. Vratislav Hoško, IČ: 70144303, se sídlem na adrese Červená Voda, Bílá Voda čp. 5, psč. 561
62, s nabídkovou cenou ve výši Kč 1.580.727,-- bez DPH.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 11/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností
Mejtostav ps s.r.o., IČ: 01480031, se sídlem na adrese Choceň, Dvořisko čp. 8, psč. 565 01, na
realizaci akce „Obnova fasády kostela sv. Josefa dělníka v Lichkově“ a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy o dílo.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 12/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje omezení provozu na místní komunikaci č.
IV/8b, v části od silnice č. II/312 po železniční přejezd č. P4090, osazením dopravních značek č.
B13 - zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t s dodatkovou tabulkou č. E13
a s textem „Vjezd na povolení Obecního úřadu Lichkov“, v obou směrech.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 13/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na I.
pololetí roku 2019 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 14/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2019
– dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 15/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 16/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, za
kalendářní rok 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 17/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 15/2018 ze dne
31. prosince 2018 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 18/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne
2. ledna 2019 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 19/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí: Rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne
31. ledna 2019 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j.: 20/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 18.
února 2019 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.: 21/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje převedení hospodářského výsledku Základní
školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, za rok 2018, do rezervní fondu školy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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Č.j.: 22/2019: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – převod pozemkové parcely č.
153/4, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
71 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

9–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Příští zasedání zastupitelstva bude v pondělí dne 15. dubna 2019 v 18:00 hodin – předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu.
Další předběžné termíny pro konání ZO, vždy v pondělí: 10. června 2019 – 18:00 hodin, 9. září
2019 – 18:00 hodin, 11. listopadu 2019 – 18:00 hodin a 16. prosince 2019 – 17:00 hodin. Zasedání
zastupitelstva ukončeno v 20:48 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 22. února 2019 a o podrobnou rozpravu doplněn dne 28. února 2019.
Poznámky pořídila:

Ověřovatel zápisu:

Ověřovatel zápisu:

Denisa Sejkorová

Ing. Miloš Praus

Štěpán Kalous

Místostarosta obce:

Zapsal:

Starosta obce:

Stanislav Moravec

Mgr. Roman Richtr

Mgr. Roman Richtr
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