Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 16. prosince 2019, od 17:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

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

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 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 9. prosince 2019 a byla zveřejněna i po dobu konání zastupitelstva,
tedy v souladu se zákonem, nejméně 7 dnů před zasedáním. Pozvánka byla současně zveřejněna i na
všech plakátovacích plochách v obci.
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno celkem osm členů zastupitelstva,
pan Zdeněk Brůna se bez omluvy nedostavil, 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 Františka Faltuse.
Poznámky k vyhotovení zápisu ze zasedání ZO pořizovala paní Denisa Sejkorová, zapisovatelem byl
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 Stanislava
Moravce a pana Františka Faltuse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 9. prosince 2019, v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
b) zpráva finančního výboru – na vědomí
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) pronájem částí ppč. 280/5 a 1356/10
b) výběr zhotovitele velkoobjemových kontejnerů
c) smlouva o výpůjčce protitankových překážek – 49 ks ocelových ježků
d) Veselá zahrada – smlouva o bezúplatném převodu majetku
e) posílení vedení NN Lichkov, dolní konec – smlouva o smlouvě budoucí
f) POV – aktualizace strategického dokumentu obce
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g) „Sociální byty v obci Lichkov“ – indikativní nabídka ČS, a.s. – na vědomí
h) návrh rozpočtového opatření č. 14/2019 z 16. prosince 2019
i) návrh rozpočtu Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok 2020 (rozpočtové provizorium)
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl do programu doplnit ještě body č. 2j) – odměny neuvolněných členů ZO,
neboť vládní návrh byl schválen až po zveřejnění pozvánky, dále bod č. 2k) – střednědobý výhled
rozpočtu ZŠ a MŠ Lichkov, kdy došlo k opomenutí starosty a dále body č. 2l) – zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření Obce Lichkov, kdy audit proběhl dne 13. prosince 2019 – informace na
vědomí a č. 2m) – protokol o výsledku kontroly obce (krizový zákon a spol.), která proběhla
v dopoledních hodinách dne 16. prosince 2019 – informace na vědomí. Další 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 program zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
1a)

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. listopadu
2019, 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 – na vědomí

Finanční výbor se sešel ve středu dne 11. prosince 2019 v 16:30 hodin v kanceláři starosty. Zápis
z jednání byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 13. prosince 2019. Dne 12. prosince 2019 byla
provedena kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu Obce Lichkov v roce 2019 u příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Lichkov, IČ: 70188831. Protokol o kontrole byl
zastupitelům zaslán e-mailem dne 13. prosince 2019. Dne 11. prosince 2019 bylo projednáváno:
 pronájem částí ppč. 280/5 a 1356/10 - FV souhlasí s pronájmem za podmínek dle Zásad pro pronájem
pozemků ve vlastnictví obce Lichkov, které byly přijaty ZO dne 09.09.2019 pod č.j. 64/19
 nákup velkoobjemových kontejnerů na směsný a velkoobjemový komunální odpad – FV doporučuje
nabídku společnosti AGROSERVIS Mladkov s.r.o., IČ: 074 84 593, kdy tato odpovídá zadávacím
podmínkám, je nejlevnější a vzhledem ke vzdálenosti provozovny nabízí i nejdostupnější servis.
 výpůjčka protitankových překážek od města Králíky – jedná se o bezúplatnou výpůjčku na dobu
neurčitou. Smlouva o výpůjčce obsahuje mj. podmínku, že Obec Lichkov na své náklady předmět
výpůjčky pojistí. FV souhlasí s podmínkami smlouvy i s případným odkupem ocelových ježků
v budoucnu
 převod majetku ze Sdružení přátel školy LIŠKA, z.s., IČ: 014 52 789 na Obec Lichkov – FV souhlasí
s bezúplatným převodem a návrhem smlouvy
 harmonogram obce Lichkov v rámci Programu obnovy venkova – FV souhlasí s jeho navrženou
aktualizací, která se týká r. 2020, kam byla doplněna úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a
ČOV
 nabídka České spořitelny, a.s. na poskytnutí střednědobého investičního úvěru Obci Lichkov na
financování výstavby sociálních bytů – FV bere na nabídku ČS na vědomí
 návrh rozpočtového opatření č. 14/2019 - FV nemá k návrhu rozpočtového opatření výhrady, jedná se
o úpravu rozpočtu přesuny v rámci jednotlivých paragrafů
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 odměny členů zastupitelstev v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 318/2017, o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků – FV souhlasí s navýšením stávajících odměn
neuvolněných členů zastupitelstva Obce Lichkov o 10 % s účinností od 01.01.2020
 návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Lichkov – FV nemá k návrhu střednědobého
výhledu výhrady
 návrh rozpočtu obce Lichkov na rok 2020 - FV souhlasí s návrhem rozpočtu, návrh je od projednání
ZO dne 11.11.2019 beze změn.
Dne 12. prosince 2019 proběhla kontrola:
kontrolovaná osoba: Základní škola a mateřská škola Lichkov, IČ: 701 88 831, Lichkov č.p. 185, PSČ:
561 68 zastoupená ředitelkou paní Mgr. Ivana Mědílková
předmět kontroly:
kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce Lichkov v roce 2019
kontrolní orgán:
finanční výbor obce Lichkov zastoupený předsedou panem Jaroslavem Mertou a
členkou paní Alexandrou Stejskalovou
datum kontroly:
12.12.2019
výsledek kontroly: předloženy složky dokumentů a výkazů za měsíce září/2019 a říjen/2019
zpracovaných společností Služba škole Ústí nad Orlicí, s.r.o. Složky obsahují
účetní sestavy a potřebné přehledy o pokladně, přijatých a vydaných fakturách,
bankovních výpisech, mzdových nákladech a vnitřních dokladech. Účetnictví
poskytuje potřebný přehled o výnosech a nákladech
Kontrolní zjištění:
kontrolovaný hospodaří s poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu obce
Lichkov v souladu se schváleným rozpočtem, provozní náklady jsou účelové a
hospodárné.
Předsedající uvedl, že navržené usnesení se neschvaluje, pouze se bere na vědomí – bez výhrad,
v případě výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést do usnesení.
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 11.
prosince 2019 a Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Lichkov, IČ: 70188831, ze dne 12. prosince 2019 – oboje bez výhrad.
2a)

Pronájem částí ppč. 280/5 a 1356/10

Dne 7. listopadu 2019 byla na obec doručena žádost paní Moniky Horváthové o pronájem částí
pozemkových parcel č. 280/5 a 1356/10, které chce využívat jako zahradu k rodinnému domu čp. 126
v Lichkově, který letos s manželem zakoupila.
Dle přiložených snímků katastrální mapy se v případě pozemkové parcely č. 280/5, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha, jedná o cca 513 m2 a
v případě pozemkové parcely č. 1356/10, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý
travní porost, se jedná o cca 414 m2.
Oba pozemky jsou ve vlastnictví Obce Lichkov, vlastnická práva nejsou nijak omezena. Po
pozemku č. 1356/10 vede gravitační stoka kanalizace obce Lichkov. Případná nájemní smlouva by
obsahovala doložku k právu vstupu, obsluhy a údržby inženýrské sítě – po vzoru služebnosti. Záměr
obce k pronájmu obou částí pozemků byl starostou obce v souladu s ustanovením § 99/2 z. č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, a to v době od
8. do 25. listopadu 2019 včetně.
Předsedající uvedl, že dle schválených pravidel pro pronájem pozemků ve vlastnictví Obce
Lichkov byl panem Janem Čumou, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí, vypracován znalecký posudek č. 3663-153/2019, z dne 2. prosince 2019, kterým byla cena
v místě a čase obvyklá m2 pozemkové parcely č. 280/5 stanovena na á Kč 67,-- a cena v místě a čase
obvyklá m2 pozemkové parcely č. 1356/10 á Kč 62,--. Výše nájemného je stanovena na 2,2 % hodnoty
každého pozemku nebo každá části pozemku. V případě požadované části pronájmu ppč. 280/5 o
výměře 513 m2 je nájemné ve výši á Kč 756,--/rok a v případě požadované části pronájmu ppč. 1356/10
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o výměře 414 m2 je nájemné ve výši á Kč 564,--/rok. Náklady na pořízení znaleckého posudku činily Kč
3.600,-- a žadatelka se zavázala tyto náklady uhradit. Nájem od 1. ledna 2020, na dobu neurčitou.
Možnost pronájmu projednal finanční výbor a podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne
11. prosince 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 pronájem části pozemkové parcely č.
280/5, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 513 m2, za částku ve výši á Kč 756,--/rok a části pozemkové parcely č. 1356/10, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost, o výměře 414 m2, za částku
ve výši á Kč 564,--/rok, a to paní Monice Horváthové, trvale bytem Lichkov čp. 126, psč. 561 68 –
výdejní místo Lichkov, od 1. ledna 2020 na dobu neurčitou, s podmínku úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
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Usnesení bylo schváleno.

Výběr zhotovitele velkoobjemových kontejnerů

Předsedající uvedl, že na sběrném místě obce Lichkov vznikla potřeba obnovy velkoobjemových
kontejnerů na velkoobjemový komunální odpad, proto byla dne 9. října 2019 obcí rozeslána „Výzva
k podání nabídek“ na dodávku dvou kusů velkoobjemových kontejnerů typu AVIA. Osloveni byli čtyři
výrobci, a to SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ: 25638955, AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593,
MEVA-TEC s.r.o., IČ: 62742051 a BJK Group s.r.o., IČ: 04296249. Termín pro podání nabídek byl
stanoven do 12:00 hodin dne 6. prosince 2019.
Dne 21. října 2019 byla obci, e-mailem, doručena nabídka obchodní společnosti SUEZ Využití
zdrojů a.s., IČ: 25638955, evidovaná pod Č.j.:OULi/921/eč.1056/2019 s nabídkovou cenou ve výši Kč
138.000,-- bez DPH. Dne 3. prosince 2019 byla obci, rovněž e-mailem, doručena nabídka obchodní
společnosti AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, evidovaná pod Č.j.:OULi/1073/eč.1234/2019
s nabídkovou cenou ve výši Kč 113.960,-- bez DPH. Jiné nabídky doručeny nebyly. Předsedající dále
uvedl, že obě nabídky splňují zadávací podmínky.
Provedený průzkum trhu projednal finanční výbor. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem
dne 11. prosince 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 na
dodávku velkoobjemových kontejnerů typu AVIA, provedené průzkumem trhu, a to:
1. obchodní společnost AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, se sídlem na adrese
Jablonné nad Orlicí, ul. Nad Školou čp. 396, psč. 561 64 – pošta Jablonné nad Orlicí a
2. obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ: 25638955, se sídlem na adrese Praha 2 Vinohrady, ul. Španělská čp. 1073/10, psč. 120 00 – pošta Praha 2.
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Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s obchodní
společností AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, se sídlem na adrese Jablonné nad
Orlicí, ul. Nad Školou čp. 396, psč. 561 64 – pošta Jablonné nad Orlicí, na dodávku dvou kusů
velkoobjemových kontejnerů typu AVIA a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
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Usnesení bylo schváleno.

Smlouva o výpůjčce protitankových překážek – 49 ks ocelových ježků

Obec Lichkov je vlastníkem objektu – Vojenského muzea Lichkov, které provozuje ekonomický
subjekt Michal Mahnig, IČ: 70559716. Město Králíky, v minulosti, zapůjčilo Obci Lichkov protitankové
překážky, tzv. „ježky“, které jsou instalované v lichkovském vojenském muzeu. Po letošní krádeži
jednoho ježka Město Králíky vytvořilo návrh Smlouvy o výpůjčce, kterou Obci Lichkov oficiálně
zapůjčuje celkem 49 kusů těchto protitankových překážek. Uzavřením smlouvy se Obec Lichkov
současně zavazuje, že překážky, mimo jiné, pojistí. Samotné zapůjčení překážek je bezúplatné. Obec se
pokusí dojednat odkup překážek.
Návrh smlouvy projednal finanční výbor, podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11.
prosince 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, kterou je
Obci Lichkov zapůjčen do dočasného užívání protipěchotní zátaras obsahující 49 kusů ocelových
ježků – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Usnesení bylo schváleno.

Veselá zahrada – smlouva o bezúplatném převodu majetku

Předsedající uvedl, že Sdružení přátel školy LIŠKA. z.s., IČ: 01452789, je vlastníkem
dlouhodobého hmotného majetku označeného jako IM-1 – Herní prvky v pořizovací ceně Kč 134.028,--,
které jsou v současné době nainstalované na zahradě ve škole. Herní prvky využívá škola a školka a byly
pořízeny z dotačního titulu Veselá zahrada. Po ukončení udržitelnosti bylo obci nabídnuto jejich
bezplatné převedení do majetku. Následná činnost spolku povede k ukončení činnosti a k likvidaci. Ke
konci účetního roku 2018 byla účetní hodnota majetku ve výši Kč 74.516,--.
Návrh smlouvy projednal finanční výbor. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11.
prosince 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 bezúplatném převodu, kterou
je na Obec Lichkov, IČ: 00279161, převáděn dlouhodobý hmotný majetek označený jako IM-1 –
Herní prvky v zůstatkové hodnotě Kč 74.516,-- – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
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Usnesení bylo schváleno.

Posílení vedení NN Lichkov, dolní konec – smlouva o smlouvě budoucí

Dne 8. listopadu 2019 byl na obec doručen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2008331/VB/01 s názvem stavby: Lichkov, Fla, kVN,
KTS, úpr. NN. Jedná se o projektovanou stavbu kabelové přípojky vysokého napětí, trafostanice a
5

kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích ve vlastnictví Obce Lichkov. Konkrétně se jedná o
pozemkové parcely č. 1245/1, 733/1, 734, 3035/1, 3021/2 a 733/5, všechny obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Vlastnická práva u některých pozemků nejsou ničím omezena, na
některých váznou věcná břemena, vesměs ve prospěch provozovatele distribuční soustavy NN nebo ve
prospěch majitelů nemovitostí, kteří mají na dotčených pozemcích uloženy přípojky inženýrských sítí.
Předsedající uvedl, že tato omezení nemají vliv na plánovaná věcná břemena, vycházející z návrhu
smlouvy. Uvedená stavba má posílit hladinu nízkého napětí na dolním konci obce, kde je dlouhodobě
podpětí, reklamace byla uznána a v současné době distribuční společnost poskytuje dotčeným objektům
slevu. Stavba je ve prospěch občanů, obec získá také, dojde k snesení stávajícího nadzemního vedení
NN, čímž dojde k částečnému uvolnění pozemků p. č. 733/1 a 734, pro výstavbu rodinných domů.
Podklady byly zastupitelům zaslány prostřednictvím uschovny.cz dne 11. prosince 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 budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008331/VB/01 s názvem stavby: Lichkov,
Fla, kVN, KTS, úpr. NN – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

POV – aktualizace strategického dokumentu obce

Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 11. listopadu 2019, přijalo usnesení pod Č.j.:87/19,
kterým byl aktualizován strategický dokument obce – harmonogram Obce Lichkov v rámci Programu
obnovy venkova. Předsedající uvedl, že tento dokument měl sloužit jako příloha k žádosti o dotaci na
opravu střechy a zbudování bleskosvodu na čp. 203, v rámci stavby „Sociální byty v obci Lichkov“.
Díky přepočtu Státního fondu rozvoje bydlení k výši možné dotace a po jednáních s výhercem
výběrového řízení, kdy stavba má být realizována v průběhu několika málo měsíců je předpoklad, že by
mohl být problém s vyúčtováním této dotace v souběhu s POV. Proto starosta obce, dne 4. prosince
2019, požádal Pardubický kraj o dotaci z POV na úhradu úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV
v roce 2020. Na úrocích bude v roce 2020 obcí uhrazeno Kč 150.666,81, dotace je možná až do výše 70
%, což je Kč 105.000,--. Podmínkou poskytnutí dotace je uvedení úhrady úroků z úvěru ve strategickém
dokumentu, samotná realizace akce v letech 2008 – 2012, uvedená ve strategickém dokumentu, nestačí.
Předsedající navrhl, aby na léta 2020 – 2022 byly do strategického dokumentu obce k POV
doplněny body: úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV, vždy s aktuální výší ročních úroků –
rok 2020 Kč 150.666,--, rok 2021 Kč 138.823,-- a rok 2022 Kč 127.058,--. Předsedající dále uvedl, že je
možné, že dojde k přepočtu úroků, neboť v roce 2020 končí fixace úvěru a můžeme očekávat změnu ve
výši splátek.
Aktualizaci strategického dokumentu projednal finanční výbor a podklady byly zastupitelům
zaslány e-mailem dne 11. prosince 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 aktualizaci strategického dokumentu obce
„Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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2g)

„Sociální byty v obci Lichkov“ – indikativní nabídka ČS, a.s. – na vědomí

Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 11. listopadu 2019, schválilo pořadí nabídek veřejné
soutěže na realizaci obce: Sociální byty v obci Lichkov a vybralo výherce. Starosta obce s výhercem
uzavřel Smlouvu o dílo a veškeré dokumenty, požadované Státním fondem rozvoje bydlení, doložil
poskytovateli dotace. Podmínkou bylo, mimo jiné, dožit i financování akce, což je doloženo předmětnou
indikativní nabídkou. Předsedající uvedl, že je samozřejmostí, že v případě schválení žádosti o dotaci
bude proveden minimálně průzkum trhu na financování této akce, kdy budou poptány další banky a
zastupitelstvo vybere vhodného poskytovatele případné dotace.
Nabídku projednal finanční výbor. Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11.
prosince 2019. Předsedající uvedl, že usnesení se neschvaluje, pouze se bere na vědomí.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že by se mohl oslovit zprostředkovatel, třeba pan Dostálek.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Indikativní nabídku České
spořitelny, a.s. na poskytnutí střednědobého investičního úvěru na financování výstavby obecních
bytových jednotek – dle přílohy.
2h)

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2019 z 16. prosince 2019

Předsedající uvedl, že tento návrh rozpočtového opatření slouží především k vyrovnání
jednotlivých paragrafů a položek se schváleným, případně upraveným rozpočtem a se skutečným
stavem, před koncem účetního roku. Ve většině případů se jedná o úpravu konečnou, oproti zaslanému
návrhu došlo ještě k některým úpravám a může se stát, že ještě do konce roku bude třeba něco poupravit.
Paní Denisa Sejkorová, účetní obce, jednotlivé změny popsala a vysvětlila.
Původní návrh rozpočtového opatření projednal finanční výbor a podklady byly zastupitelům
zaslány e-mailem dne 11. prosince 2019 a v tištěné podobě, po zapracování změn, zastupitelům předány
na počátku zasedání.
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. 14/2019 ze dne 16.
prosince 2019“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2i)

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh rozpočtu Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok 2020 (rozpočtové provizorium)

Návrh rozpočtu Obce Lichkov pro rok 2020 byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 11. prosince
2019. Původní návrh rozpočtu byl projednáván finančním výborem dne 6. listopadu 2019 a dále byl
projednán v rámci zasedání Zastupitelstva obce Lichkov dne 11. listopadu 2019. Ode dne 13. listopadu
2019 je vyvěšen na všech úředních deskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce v sekci
„Rozpočet“. Návrh rozpočtu opětovně projednal finanční výbor dne 11. prosince 2019.
Předsedající uvedl, že většina paragrafů a položek je dána, jako např. splátky úvěrů na kanalizaci,
úhrada povinných odvodů, elektřiny, odměn, provoz a chod vodovodu, kanalizace, obecního úřadu a
dalších. Zbývající částka je navržena na částečné financování výstavby parkoviště na Červenovodském
sedle, s pravidelným provedením mostních prohlídek mostů a lávek v majetku a správě obce,
s pokračováním oprav vodovodu (uzávěry jednotlivých úseků a hydranty), se zpracováním a
s administrací dotace na posílení vodního zdroje obce, s částečnou obnovou nábytku v kuchyni a ve
třídách ZŠ a MŠ Lichkov, s dokončením oprav garážového stání JSDH v hasičárně a s výměnou
elektroměrového rozvaděče, s nákupem dvou velkoobjemových kontejnerů do sběrného místa obce,
s částečnou obnovou svítidel veřejného osvětlení a s pořízením sekacího traktoru. Samotný návrh
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prozatím nepočítá s výstavbou sociálních bytů, neboť poskytnutí dotace na výstavbu prozatím není
schváleno. Vzhledem k podmínce financování ex-post bude třeba sjednat úvěr. Projednání úvěru
předpokládá až poté, co budou známy podmínky poskytnutí dotace.
Předsedající dále uvedl, že návrh rozpočtu je předkládán jako přebytkový. Předpokládané příjmy
vychází z predikce daňových příjmů na rok 2020, plánované příjmy a výdaje jsou, oproti roku 2019,
nepatrně nižší. Závazným ukazatelem plnění rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy.
Předsedající dále uvedl, že v případě neschválení rozpočtu v letošním roce, je na místě přijmout
usnesení k rozpočtovému provizoriu. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uvádí, že:
„Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje
územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu
dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok“. To znamená, že dobu platnosti
rozpočtového provizoria by byly hrazeny měsíční výdaje do maximálně 1/12 schváleného rozpočtu roku
2019. V tomto případě by návrh usnesení zněl: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtové
provizorium na rok 2020: do doby schválení rozpočtu Obce Lichkov na rok 2020 budou měsíční výdaje
hrazeny maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu Obce Lichkov na rok 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 Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na
rok 2020 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 9.239.583,--, výdaje ve výši Kč 8.714.583,--, vyšší
příjmy slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 525.000,-- - dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Předsedající poděkoval zastupitelům za aktivní a zodpovědný přístup k návrhu a schválí rozpočtu
obce na rok 2020.
2j)

Odměny neuvolněných členů ZO

Vláda na svém jednání dne 9. prosince 2019 schválila novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze
nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Nařízení vlády, jež nabude účinnosti
dne 1. ledna 2020, zvyšuje měsíční odměnu uvolněným členům zastupitelstev (pro obec Lichkov pouze
starosta) o 10 %. V tomto případě je navýšení poskytováno automaticky od 1. ledna 2020. Současná
odměna starosty je stanovena dle příslušné velikostní kategorie územního samosprávného celku,
v případě obce Lichkov se jedná o velikostní kategorii č. 2, tedy počet obyvatel s trvalým pobytem na
území samosprávného celku od 301 do 600. Současná odměna starosty je ve výši Kč 43.858,--, a od 1.
ledna 2020 náleží starostovi odměna ve výši Kč 47.147,--. Uvolněným členům zastupitelstva obce
poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle zákona o obcích.
Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce (§ 71 odst. 1 zákona o obcích). Pro uvolněné členy
zastupitelstva obce je tudíž odměna za výkon funkce nároková ze zákona. Obec ji musí členovi
zastupitelstva poskytovat ve výši stanovené zákonem.
Navrhuji, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce, v souladu s ustanovením § 72 odst. 2
zákona o obcích, v platném znění a dále dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, byla měsíční odměna zvýšena rovněž o
10 %, konkrétně za výkon funkce místostarosty, dále za výkon funkce předsedů finančního a kontrolního
výboru, za výkon funkce členů finančního a kontrolního výboru a dále za výkon funkce člena
zastupitelstva, a to nově od 1. ledna 2020 ve výši:
místostarosta
Kč 10.277,-- (původně Kč 9.342,--)
předseda výboru zastupitelstva Kč 1.206,-- (původně Kč 1.096,--)
člen výboru zastupitelstva
Kč
781,-- (původně Kč 710,--)
člen zastupitelstva
Kč
385,-- (původně Kč 350,--),
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roční náklady na zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva by tak v roce 2020 činily Kč 9.125,-+ povinné odvody.
Podklady projednal finanční výbor a zastupitelům byly zaslány e-mailem dne 11. prosince 2019.
Pan František Faltus uvedl, že s návrhem výše odměn souhlasí.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov stanovuje svým neuvolněným členům, za výkon
funkce, odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta Kč 10.277,--, předseda výboru
zastupitelstva Kč 1.206,--, člen výboru zastupitelstva Kč 781,-- a člen zastupitelstva bez dalších
funkcí Kč 385,--; odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2020; v případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2k)

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Lichkov

Střednědobý výhled rozpočtu je součástí účetní evidence příspěvkové organizace a je vyžadován
a kontrolován auditem. Jedná se o odhad příjmů a výdajů do roku 2024. Střednědobý výhled by měl
korespondovat s plněním rozpočtu. Návrh střednědobého výhledu je zveřejněn na všech úředních
deskách obecního úřadu a na internetových stránkách obce v sekci „Rozpočet“, a to od 28. listopadu
2019 a po schválení bude opětovně vyvěšen na úředních deskách a na internetových stránkách obce, kde
bude po celou dobu jeho platnosti nebo do doby jeho aktualizace.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 11. prosince 2019.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Základní
školy a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, na období let 2021 - 2024 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2l)

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Lichkov – na vědomí

Předsedající uvedl, že v pátek dne 13. prosince 2019, v sídle Obce Lichkov, proběhlo dílčí
přezkoumání hospodaření obce (audit), a to za období od 1. ledna 2019 do 13. prosince 2019.
Přezkoumání provedla auditorka finančního odboru Pardubického kraje. Přezkoumání byl přítomen
starosta obce. V rámci kontroly byl opakovaně učiněn závěr: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Děkuji paní účetní.
Protokol o kontrole byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 13. prosince 2019. Přílohou zápisu je
výčet všech dokladů a materiálů využitých při přezkoumání. Samotný zápis je zveřejněn na stránkách
obce v sekci „Rozpočet“. Předsedající dále uvedl, že zápis se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. Dle
sdělení auditorky se jedná o dílčí přezkoumání, případné výhrady je možno vznášet vůči konečnému
přezkoumání, které proběhne v lednu 2020.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zápis Finančního odboru
Pardubického kraje z dílčího přezkoumání hospodaření obce – Obce Lichkov, IČ: 00279161, ze
dne 13. prosince 2019“ – dle přílohy.
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2m)

Protokol o výsledku kontroly obce (krizový zákon a spol.)

V dopoledních hodinách dne 16. prosince 2019, proběhla na obci kontrola Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje z Ústí nad Orlicí, na dodržování ustanovení krizového zákona a
předpisů vydaných k jeho provedení, to vše za období od 3. listopadu 2015 do dnešního dne. Protokol
podrobně popisu kontrolní zjištění. Závěrem protokolu je konstatování, že obec plní povinnosti
stanovené krizovým zákonem a souvisejícími právními předpisy.
Protokol byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 16. prosince 2019 a v tištěné podobě předán na
počátku zasedání.
Předsedající uvedl, že usnesení se neschvaluje, pouze se bere na vědomí – bez výhrad, v případě
výhrad je třeba jednotlivé výhrady uvést do usnesení.
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 bere na vědomí „Protokol o výsledku kontroly obce,
pod Č.j.: HSPA-105-53/2019, ze dne 16. prosince 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Informace obce:











dne 29. listopadu 2019 byla do kostela navrácena zrestaurovaná lampa na věčné světlo
předsedající poděkoval ZŠ a MŠ Lichkov za vystoupení na Vánočním jarmarku
předsedající poděkoval organizátorkám, učinkujícím, vystavovatelům, hudebníkům a pomocníkům
za uspořádání Vánočního jarmarku – opět krásná akce, pěkná prezentace obce
předsedající poděkoval Lesům ČR za Předvánoční troubení
v pondělí 23. prosince 2019 – tradiční Vánoční Vigilie v lichkovském kostele – zve pěvecký sbor a
obec
v pátek dne 10. ledna 2020 – divadelní představení Limonádový Joe
obecní ples v pátek dne 17. ledna 2020
nedoplatky vůči obci k 16. prosinci 2019 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 50.537,-(původně Kč 51.037,--, z toho Kč 3.459,-- je přihlášeno do insolventního řízení), vodné a stočné za
2015 a 2016 Kč 6.269,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), vodné a stočné za 2/3 2019 Kč
14.332,-- (původně Kč 28.930,--) – upomínky šly, půjdou informace k uzavírce vody, část je
hrazena splátkami, odpady do 2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno do insolventního řízení), odpady
2019 Kč 3.150,-- (původně Kč 5.912,--) – upomínky šly, část je hrazena splátkami, neuhrazené
faktury Kč 19.471,36; insolvenční řízení je před ukončením, čeká se na rozhodnutí krajského soudu,
je předpoklad, že veškeré nedoplatky přihlášené do insolvenčního řízení budou uhrazeny z výtěžku
insolvenčního řízení
plnění rozpočtu k 30. listopadu 2019: příjmy schválené Kč 9.480.228,--; upravené Kč 12.517.872,--;
skutečnost Kč 12.399.553,-- – příjmy na 99,05 %; výdaje schválené Kč 8.965.228,--; upravené Kč
13.767.413,--; skutečnost Kč 12.532.435,-- – výdaje na 91,03 % – finka je vyvěšena na webu.
Diskuse

Předsedající odpověděl na dotaz pana Jaroslava Merty z minulého zasedání – úsekové měření –
foto na přední část vozu s obličejem a registrační značkou; motocykly jsou měřeny, ale bez fotografie
zadní části s registrační značkou, proto nejsou dohledatelné (bez postihu)
Předsedající odpověděl na dotaz na dotaz pana Josefa Stejskala a pana Františka Faltuse – kaluž
na parkovišti před železniční budovou v Lichkově – zaměstnanci čistili, řeší se to ve spolupráci s ČD,
a.s.
Paní Mgr. Marie Foglová upozornila na propadající se chodník u sálu – bude opraveno.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole usnesení, kterou provedla
paní Denisa Sejkorová.
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Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 16. prosince 2019:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to pana Stanislava Moravce a pana
Františka Faltuse a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
1
A

2
Z

3
Z

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

6–0–2

Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání ZO.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:96/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 11.
prosince 2019 a Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Lichkov, IČ: 70188831, ze dne 12. prosince 2019 – oboje bez výhrad.
Č.j.:97/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 280/5, obec
a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 513 m2,
za částku ve výši á Kč 756,--/rok a části pozemkové parcely č. 1356/10, obec a katastrální území
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost, o výměře 414 m2, za částku ve výši á Kč 564,-/rok, a to paní Monice Horváthové, trvale bytem Lichkov čp. 126, psč. 561 68 – výdejní místo
Lichkov, od 1. ledna 2020 na dobu neurčitou, s podmínku úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:98/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku velkoobjemových kontejnerů typu AVIA, provedené průzkumem trhu, a to:
1. obchodní společnost AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, se sídlem na adrese
Jablonné nad Orlicí, ul. Nad Školou čp. 396, psč. 561 64 – pošta Jablonné nad Orlicí a
2. obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ: 25638955, se sídlem na adrese Praha 2 Vinohrady, ul. Španělská čp. 1073/10, psč. 120 00 – pošta Praha 2.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:99/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s obchodní společností
AGROSERVIS Mladkov, s.r.o., IČ: 07484593, se sídlem na adrese Jablonné nad Orlicí, ul. Nad
Školou čp. 396, psč. 561 64 – pošta Jablonné nad Orlicí, na dodávku dvou kusů velkoobjemových
kontejnerů typu AVIA a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

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

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:100/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, kterou je Obci
Lichkov zapůjčen do dočasného užívání protipěchotní zátaras obsahující 49 kusů ocelových ježků
– dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:101/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, kterou je na
Obec Lichkov, IČ: 00279161, převáděn dlouhodobý hmotný majetek označený jako IM-1 – Herní
prvky v zůstatkové hodnotě Kč 74.516,-- – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:102/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008331/VB/01 s názvem stavby: Lichkov, Fla, kVN,
KTS, úpr. NN – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:103/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje aktualizaci strategického dokumentu obce
„Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:104/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Indikativní nabídku České spořitelny,
a.s. na poskytnutí střednědobého investičního úvěru na financování výstavby obecních bytových
jednotek – dle přílohy.
Č.j.:105/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Rozpočtové opatření č. 14/2019 ze dne 16.
prosince 2019“ – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:106/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Rozpočet Obce Lichkov, IČ: 00279161, na rok
2020 jako přebytkový: příjmy ve výši Kč 9.239.583,--, výdaje ve výši Kč 8.714.583,--, vyšší příjmy
slouží k financování závazků z předchozího období ve výši Kč 525.000,-- - dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A
12

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:107/19: Zastupitelstvo obce Lichkov stanovuje svým neuvolněným členům, za výkon funkce,
odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta Kč 10.277,--, předseda výboru
zastupitelstva Kč 1.206,--, člen výboru zastupitelstva Kč 781,-- a člen zastupitelstva bez dalších
funkcí Kč 385,--; odměna bude poskytována ode dne 1. ledna 2020; v případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:108/19: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu“ Základní školy
a mateřské školy Lichkov, IČ: 70188831, na období let 2021 - 2024 – dle přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:

8–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j.:109/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zápis Finančního odboru Pardubického
kraje z dílčího přezkoumání hospodaření obce – Obce Lichkov, IČ: 00279161, ze dne 13. prosince
2019“ – dle přílohy.
Č.j.:110/19: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Protokol o výsledku kontroly obce, pod
Č.j.: HSPA-105-53/2019, ze dne 16. prosince 2019“ – dle přílohy, bez výhrad.
Příští zasedání zastupitelstva bude v pondělí dne 10. února 2020 v 18:00 hodin – předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu.
Další předběžné termíny pro konání ZO, vždy v pondělí: 6. dubna 2020 – 18:00 hodin, dále 8.
června 2020 – 18:00 hodin, 7. září 2020 – 18:00 hodin, 9. listopadu 2020 – 18:00 hodin a 14. prosince
2020 – 17:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva ukončeno v 18:45 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 17. prosince 2019.
Poznámky pořídila:

Ověřovatel zápisu:

Ověřovatel zápisu:

Denisa Sejkorová

Stanislav Moravec

František Faltus

Místostarosta obce:

Zapsal:

Starosta obce:

Stanislav Moravec

Mgr. Roman Richtr

Mgr. Roman Richtr
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