Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
ze dne 10. února 2020, od 18:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), Jaroslav Merta (4), Mgr. Marie Foglová (5) –
odchod v 19:09 hodin z rodinných důvodů, Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra Stejskalová (9)
Omluveni:
František Faltus (3), Zdeněk Brůna (6), Štěpán Kalous (7)
Neomluveni: Přizváni:
paní Denisa Sejkorová – účetní obce
Hosté:
2x

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Informace o konání zasedání,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Lichkov a současně
i na elektronické úřední desce dne 3. února 2020 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 šest členů zastupitelstva,
omluvil se pan Štěpán Kalous ze zdravotních důvodů, pan František Faltus z pracovních důvodů a pan
Zdeněk Brůna z důvodu služební zahraniční cesty, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením § 92
odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii Foglovou a pana Jaroslava Mertu.
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 paní Mgr. Marii
Foglovou a pana Jaroslava Mertu a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 3. února 2020, 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) prodej ppč. 782/6
b) záměr obce – prodej ppč. 3183
c) dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD z 24.6.2010
d) záměr obce – bezúplatný převod ppč. 1415
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e) převod pozemků z SPÚ na obec (cesta od Šveců ke křížku)
f) nabídka řídící a monitorovací stanice pro vodovod obce Lichkov
g) inventarizační zpráva za rok 2019 – na vědomí
h) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – na vědomí
i) výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. – na vědomí
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
Předsedající navrhl do programu doplnit ještě body č. 2j) – plán činnosti finančního výboru na
rok 2020, bod č. 2k) – plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020, dále bod č. 2l) – žádost obchodní
společnosti Alberon Letohrad s.r.o. o umístění sítě do obecních pozemků a dále bod č. 2m) – darovací
smlouva na ppč. 1305/22 (kraj na obec) to vše proto, že podklady byly na obec doručeny po zveřejnění
pozvánky s programem zasedání. 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 a doplněný program zasedání
ZO.
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Výsledek hlasování:
1a)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Kontrola plnění usnesení

Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. prosince
2019, přijatá usnesení byla splněna, námitky proti obsahu zápisu nebyly vzneseny. Předsedající uvedl, že
v rozpravě k odměnám zastupitelů je chybně uvedena odměna starosty, správná výše je Kč 48.244,-před srážkami, odměny zastupitelů jsou ve správné výši – navýšení o 10 % oproti roku 2019. 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 v pondělí dne 3. února 2020 v 07:30 hodin v kanceláři starosty. Zápis
z jednání byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 4. února 2020. Dne 7. ledna 2020 byla provedena
kontrola čerpání dotace z rozpočtu Obce Lichkov v roce 2019 u spolku Tenisový klub Lichkov, z.s.
Protokol o kontrole byl zastupitelům zaslán e-mailem dne 3. února 2020.
Pan Jaroslav Merta, předseda finančního výboru uvedl, že dne 3. února 2020 bylo projednáváno:
 plán činnosti FV na rok 2020
 podmínky pronájmu sálu OB Lichkov – stávající podmínky pronájmu platné od 01.01.2010 a
upravené usnesením ZO č. 51/13 již neodpovídají potřebám obce. FV se rozhodl v součinnosti s
vedením obce připravit návrh nových podmínek, aby mohl být projednán ZO v měsíci 04/2020
 kalkulace odpadů za rok 2019 a místní poplatek za jejich shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování
 snížení daňového zatížení vody z 15 na 10 procent v měsíci 05/2020 a cena vodného a stočného
 přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze strany Finančního odboru Krajského úřadu
Pardubického kraje – FV vyjadřuje poděkování vedení obce a zejména paní účetní Denise Sejkorové
za to, že v hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pan Jaroslav Merta dále uvedl, že dne 7. ledna 2020 byla provedena kontrola – spolek Tenisový
Klub Lichkov, z. s. (dále jen „příjemce“). Předmětem kontroly bylo vyúčtování a prověření
hospodárnosti a účelu čerpání dotace z rozpočtu obce Lichkov na činnost organizace a práci s mládeží v
roce 2019. Výsledek kontroly: příjemce požádal o poskytnutí dotace dne 05.11.2018. Poskytnutí dotace
ve výši 15.000,- Kč bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Lichkov pod č.j. 75/18 dne
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12.11.2018. Příjemci byla dotace připsána na účet dne 11.01.2019. Vyúčtování dotace příjemce doručil
obci Lichkov dne 31.12.2019 na celkovou částku ve výši 15.362,- Kč. FV měl při kontrole k dispozici
vyúčtování dotace, žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Kontrolní zjištění:
příjemce vyčerpal dotaci z rozpočtových prostředků obce Lichkov v plné výši a v souladu s uzavřenou
Veřejnoprávní smlouvou o dotaci z rozpočtových prostředků obce Lichkov. Dotace byla využita
hospodárně, v souladu se stanoveným účelem a podmínkami a účetní doklady jsou řádně promítnuty do
účetní evidence příjemce. FV neshledal ve využití a vyúčtování dotace závad.
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 3.
února 2020 a protokol o kontrole čerpání dotace spolku Tenisový klub Lichkov, z.s., ze dne 7.
ledna 2020 – oboje bez výhrad.
1c)

Zpráva kontrolního výboru – na vědomí

Kontrolní výbor se sešel v 15:00 hodin dne 10. ledna 2020 ke kontrole čerpání dotace pobočného
spolku SDH Lichkov za rok 2019 a dále v 15:00 hodin dne 3. února 2020 ke kontrole zápisů ze zasedání
Zastupitelstva obce Lichkov a ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva obce Lichkov, vše za rok 2019.
Zápisy o kontrolách byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. února 2020.
Pan Ing. Miloš Praus, předseda kontrolního výboru uvedl, že dne 10. ledna 2020 byla provedena
kontrola čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu Obce Lichkov v roce 2019, spolku SDH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Lichkov, pobočný spolek, Lichkov čp. 186, psč. 561 68, okr. Ústí nad Orlicí IČ:
61238180, zastoupený panem Františkem Faltusem. Podkladem byly doklady předložené výše
jmenovaným spolkem – ve formě kopií. Doklady jsou průkazné a vedeny dle požadavku poskytovatele
dotace. Výsledek kontroly: Podkladem byly doklady předložené výše jmenovaným spolkem – ve formě
kopií. Některé doklady byly hůře čitelné. Prostředky jsou čerpány řádně a úsporně. Doklady jsou
průkazné a vedeny dle požadavku poskytovatele dotace. Doporučení: Pro další kontrolu nutno předložit
originální doklady ne kopie.
Pan Ing. Miloš Praus dále uvedl, že dne 3. února 2020 byla provedena kontrola Obce Lichkov,
zastoupené Mgr. Romanem Richtrem. Předmětem kontroly byly zápisy a usnesení OZ za rok 2019.
Výsledek kontroly: Podkladem byly doklady předložené výše jmenovaným subjektem, kontrolovány
byly zápisy za rok 2019, obsah zápisu s originálním psaným zápisem na OZ, plnění usnesení OZ v rámci
následných OZ a kontrola podpisů ověřovatelů a zapisovatelů, jak v knize, tak na zápisu OZ. Doklady
jsou průkazné a vedeny dle právní normy pro pořizování zápisů OZ. Doporučení: Vše vedeno řádně a
svědomitě.
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 Zápisy o kontrolách provedených
kontrolním výborem ve dnech 10. ledna 2020 a 3. února 2020 – bez výhrad.
Z důvodu přítomnosti projektantky obchodní společnosti Alberon Letohrad s.r.o. byl přednostně
projednán bod č.:
2l)

Žádost o umístění inženýrských sítí do obecních pozemků

Předsedající uvedl, že dne 6. února 2020 byla obci doručena žádost obchodní společnosti
Alberon Letohrad s.r.o., IČ: 27461289, o vyslovení souhlasu s instalací inženýrské sítě – trasy optického
vedení do pozemkových parcel č. 3035/1, 3159, 3160, 3237 a 3235, všechny obec a katastrální území
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Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, všechny ve vlastnictví Obce Lichkov, IČ: 00279161. Instalace HDPE
trubky 40/33 s vytyčovacím vodičem a folií by měla být provedena standardním způsobem.
Přítomná projektantka uvedla, že výkop podzemního vedení bude veden souběžně s asfaltovým
povrchem pozemních komunikací, přechody přes komunikace jsou řešeny protlakem, kolmo na
komunikaci. Vedení je dálkové a účelem je propojení Lichkova a Dolních Boříkovic. Obci Lichkov
nabízí následné vytýčení sítě zdarma.
Pan Jaroslav Merta se dotázal na parametry HDPE trubky – jedná se o plastovou trubku vnějšího
průměru 40 mm a vnitřního 33 mm, na hloubku uložení trubky – odvíjí se to od stávajících sítí,
maximálně do jednoho metru a na umístění vedení do obecních pozemků – odpověď Alberon.
Předsedající uvedl, že podmínkou bude minimálně územní řízení. Vytýčení sítí by pro obec bylo
sice zdarma, ale co občané. Bude dávat podmínku geometrického plánu zaměření stavby se zápisem do
katastru – chrání to jak majitele a provozovatele, tak obec a občany obce.
Paní Mgr. Marie Foglová se dotázala na smlouvu o zřízení služebnosti.
Předsedající uvedl, že tu by zastupitelstvo projednávalo po zaměření stavby.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. února 2020.
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 souhlasí s umístěním inženýrské sítě – optického
vedení ve vlastnictví a správě obchodní společnosti Alberon Letohrad s.r.o., IČ: 27461289, se
sídlem na adrese Letohrad, ul. Šedivská čp. 844, psč. 561 51 – pošta Letohrad, do pozemkových
parcel č. 3035/1, 3159, 3160, 3237 a 3235, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad
Orlicí – dle přílohy.
1
A

2
A

3
-

4
A

5
A

6
-

7
-

8
A

9
A

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

Výsledek hlasování:
6–0–0
Usnesení bylo schváleno.
V 18:33 hodin opustil jeden host zasedací místnost.
2a)

Prodej ppč. 782/6

Dne 11. září 2019 byla na obec doručena žádost manželů Pavla a Marty Kulaxidisových o
odkoupení pozemkové parcely č. 782/6, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí.
Předsedající uvedl, že Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání dne 11. listopadu 2019,
přijalo usnesení č. 79/19, kterým schválilo záměr prodeje předmětné nemovitosti. Záměr obce byl
zveřejněn na obou úředních deskách Obecního úřadu Lichkov v době od 14. listopadu 2019 do 2.
prosince 2019. Do dnešního dne se, krom manželů Kulaxidisových, jiný zájemce o koupi pozemku,
nepřihlásil.
Nemovitost, pozemek parcelního č. 782/6, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí,
trvalý travní porost o celkové výměře 1.439 m2, je ve vlastnictví Obce Lichkov, vlastnické právo je
omezeno zapsaným věcným břemenem ve prospěch obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se
o podzemní přípojku NN k rodinnému domu. Toto věcné břemeno by v případě prodeje přešlo na
nového vlastníka. Jiná omezení vlastnických práv zapsána nejsou. Na pozemku jsou uloženy inženýrské
sítě ve vlastnictví Obce Lichkov, a to vodovod pro obec Lichkov a dále gravitační stoka kanalizace obce
Lichkov. Obě inženýrské sítě jsou vytýčeny geometrickým plánem č. 510-437/2019, ze dne 3. prosince
2019, vypracovaným Ing. Zdeňkem Michaličkou a potvrzeným katastrálním úřadem. Náklady na
pořízení geometrického plánu jsou ve výši Kč 7.602,--. Panem Janem Čumou, soudním znalcem z oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, byl vypracován znalecký posudek č. 3683-13/2020, ze
dne 12. ledna 2020, kterým byla cena pozemku p. č. 782/6, v místě a čase obvyklá, stanovena na částku
ve výši Kč 164.000,--. Náklady na pořízení znaleckého posudku jsou ve výši Kč 3.200,--. Žadatelé
písemně odsouhlasili úhradu nákladů pořízení znaleckého posudku a ústně pak i úhradu nákladů na
pořízení geometrického plánu.
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Předsedající dále uvedl, že případná kupní smlouva by obsahovala ujednání o sjednání
bezúplatného věcného břemene ve prospěch Obce Lichkov, k zajištění obsluhy, údržby a modernizace
inženýrských sítí v majetku Obce Lichkov, v rozsahu dle výše uvedeného geometrického plánu. Při
prodeji bude užito písmena b) Zásad pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví Obce Lichkov, ze dne
14. září 2016, tedy kupujícím bude účtováno pouze 50 % z ceny stanovené znaleckým posudkem, neboť
se jedná o prodej nemovitosti za účelem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení. Kupní smlouva
bude, krom služebnosti inženýrských sítí, obsahovat i ujednání o účtování smluvní pokuty dle
uvedeného písm. b) zásad. Vzhledem k tomu, že dle platného územního plánu se jedná o pozemek v
zastavitelném území, označeném jako SV – plochy obytné smíšené venkovské, bude k ceně
připočítávána i daň z přidané hodnoty.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 782/6, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 1.439 m2, do
společného jmění manželů Pavla a Marty Kulaxidisových, oba trvale bytem Lichkov čp. 43, psč.
561 68 – výdejní místo Lichkov, za účelem výstavby rodinného domu, za částku ve výši Kč 82.000,bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu do pěti let
bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 82.000,-- bez DPH a dále s podmínkou úhrady
poměrných částí nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a s podmínkou
sjednání věcného břemene na inženýrské sítě v majetku Obce Lichkov a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2b)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Záměr obce – prodej ppč. 3183

Dne 30. prosince 2019 se na obec dostavili manželé Jiří a Iveta Snopekovi se žádostí o koupi
pozemkové parcely č. 3183, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí. Žadatelé zakoupili
nemovitost – pozemek parcelního č. 3186 v Lichkově, na kterém je rozestavená stavba rodinného domu.
Pozemek však nemá přístup z pozemní komunikace, proto požadují odkup ppč. 3183, na které hodlají
zbudovat příjezdovou komunikaci k budoucímu domu.
Pozemková parcela č. 3183, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, je v majetku
Obce Lichkov, jedná se o ostatní plochu, jinou plochu o výměře 170 m2. Vlastnická práva k pozemku
nejsou omezena. Pozemek je aktuálně pronajatý za účelem umístění reklamního poutače. Nájemní
smlouvu je případně možno ukončit, výpovědní lhůta je sjednána jako tříměsíční bez udání důvodu nebo
dohodou.
Na pozemku jsou inženýrské sítě ve vlastnictví a správě Obce Lichkov, a to gravitační stoka
kanalizace obce Lichkov, vodovod pro obce Lichkov, veřejné osvětlení obce Lichkov (podzemní a
nadzemní vedení) a dále obecní plakátovací plocha.
Předsedající dále uvedl, že se nejedná o prodeji, ale pouze o záměru prodeje, v případě schválení
záměru by byl nájem pozemku vypovězen.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že na pozemku je umístěna trafostanice a nadzemní vedení vysokého i
nízkého napětí. Je na místě vyžádat stanovisko společnosti ČEZ, zda je za stávajících podmínek vůbec
možné na pozemku vybudovat příjezdovou komunikaci k rodinnému domu. Proto navrhuje projednat
záměr prodeje, až budeme znát stanovisko společnosti ČEZ.
Přítomní zastupitelé se dohodli, že bude vyžádáno písemné stanovisko obchodní společnosti ČEZ
Distribuce a.s. Projednání záměru bylo tedy přesunuto na některé z příštích zasedání ZO, dle doručení
zprávy ČEZ.
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2c)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD z 24.6.2010

Předsedající uvedl, že dne 27. ledna 2020 obec požádala Odbor výstavby a technické správy při
MÚ v Králíkách, o vydání kolaudačního souhlasu na novostavbu přechodu pro chodce s navazující částí
chodníku pro pěší, před čp. 16 v Lichkově. Dle skutečného zaměření stavby ze dne 9. ledna 2020 a dle
geometrického plánu č. 507-328/2019, ze dne 17. prosince 2019 je patrné, že chodník před čp. 16 leží
částečně na ppč. 1305/3, jejímž vlastníkem je Pardubický kraj a na ppč. st. 69/1, jejímž vlastníkem je
Obec Lichkov. Uvedeným geometrickým plánem byly nově vytvořeny pozemkové parcely č. 1305/22 –
obec požádala Pardubický kraj o bezúplatný převod, dále ppč. 1414 a dále ppč. 1415, který je fyzicky
zastavěný stavbou – krajskou silnicí II. třídy č. 312. O nově vzniklou pozemkovou parcelu projevil
zájem Pardubický kraj, prostřednictvím Správy a údržby silnic.
Obecní pozemek, p. č. st. 69/1 je zatížen zástavou ve prospěch České spořitelny, a.s., z důvodu
ručení za poskytnutý úvěr na stavbu kanalizace a ČOV Lichkov. Po jednáních s Českou spořitelnou je
možné zástavu z nově vzniklé ppč. 1415 vymazat, a to na základě Dodatku č. 8 ke smlouvě o úvěru č.
1209/10/LCD ze dne 24. června 2010, za podmínky úhrady ceny za změnu smluvních podmínek ve výši
Kč 2.000,--. Předsedající uvedl, že cena za změnu smluvních podmínek je adekvátní ve vztahu k výměře
pozemku, který obec bezúplatně převede na Pardubický kraj, v poměru výměry pozemku, který naopak
Pardubický kraj bezúplatně převede na obec.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny. Předsedající umožnil vyjádřit se
přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru č.
1209/10/LCD z 24. června 2010 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2d)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Záměr obce – bezúplatný převod ppč. 1415

Předsedající uvedl, že v souvislosti s dokončenou stavbou přechodu pro chodce s navazující částí
chodníku pro pěší před čp. 16 v Lichkově, jak bylo zmíněno v předchozím bodu, Pardubický kraj,
prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje, požádal o bezúplatný převod nově vzniklé
pozemkové parcely č. 1415, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí na Pardubický kraj,
neboť pozemek je dlouhodobě zastavěn stavbou – krajskou silnicí II. třídy č. 312.
Nově vzniklá pozemková parcela č. 1415 vznikla oddělením z pozemkové parcely č. st. 69/1,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí, a to na základě geometrického plánu č. 507328/2019, ze dne 17. prosince 2019, nově ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2. Vlastnické právo
k pozemku je omezeno zástavou, ale tato bude vymazána. Jiná omezení nejsou. Na pozemku nejsou
inženýrské sítě ve vlastnictví a správě Obce Lichkov. Předsedající dále uvedl, že zastupitelstvo nyní
jedná o záměru bezúplatného převodu.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020.
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 – bezúplatný převod
pozemkové parcely č. 1415, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní
plocha, silnice o výměře 9 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.
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2e)

Převod pozemků z SPÚ na obec (cesta od Šveců ke křížku)

V rámci zpracovávání pasportu pozemních komunikací obce Lichkov bylo zjištěno, že místní
komunikace v prostoru „od Šveců ke křížku“ v Lichkově, fyzicky neodpovídá mapovému podkladu
zapsanému v katastru nemovitostí a část komunikace navíc leží na pozemcích třetích osob. Se
soukromými subjekty již bylo jednáno, tyto souhlasí s úplatným převodem na obec, případně se směnou
s doplatky. Dalším majitelem, na jehož pozemku komunikace částečně leží, je Česká republika,
zastoupená Státním pozemkovým úřadem. Po jednáních se SPÚ je možný bezúplatný převod části
pozemku pod komunikací na obec. Předsedající uvedl, že v letošním roce byl zpracován GP č. 508343/2019, na jehož základě by se na obec převáděl nově vzniklý pozemek p. č. 735/3 o výměře 177 m2,
nově označený jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
O dělení pozemků u soukromých vlastníků bude požádáno po jejich písemném souhlasu, dělení
pozemku ve vlastnictví SPÚ je možná pouze se souhlasem SPÚ, podané žádosti obce o převod pozemku
a po souhlasu zastupitelstva obce s převodem.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020.
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 bezúplatný převod pozemkové parcely č.
735/3, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 177 m2, a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2f)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Nabídka řídící a monitorovací stanice pro vodovod obce Lichkov

Předsedající uvedl, že v listopadu roku 2019 oslovil obchodní společnost FIEDLER AMS s.r.o.
k nacenění dodávky a montáže řídící a monitorovací stanice pro úpravnu vody vodovodu obce Lichkov.
Technologie této společnosti bezproblémově pracuje na ČOV Lichkov. Monitoring ČOV je přístupný
odkudkoli na internetu, prostředím datahostingu. Informace o poruchách a výpadcích napájení jsou
okamžitě zasílány prostřednictvím SMS zpráv na mobil starosty obce a jednoho ze zaměstnanců obce.
Podobně by to fungovalo i v případě úpravny vody.
Dále uvedl, že potřebnost monitorovacího zařízení úpravny vody se ukázala při poslední poruše
vodovodu dne 30. ledna 2020, kdy při prvním oznámení občanů o tom, že klesl tlak vody ve vodovodu,
již byla úpravna vody zcela bez vody. Při obdržení SMS zprávy o poklesu hladiny na úpravně vody by
se zavřel hlavní uzávěr nebo přivaděč do obce. Jako doplňkové zařízení k monitorovací stanici je možno
nainstalovat i servopohon šoupěte, který by byl ovládán dálkově, např. prostřednictvím SMS zprávy.
Následně byl zastupitelům fyzicky představen a popsán datahosting společnosti FIEDLER, přímo na
konkrétní stanici – ČOV Lichkov. Náklady na pořízení by byly umořeny z naspořených prostředků
v rámci tvořeného fondu obnovy.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020.
Pan Jaroslav Merta se dotázal, zda by byl monitorován i průtok – ano, monitoring hlavního
vodoměru je součástí nabídky, stávající sonda k dávkovacímu čerpadlu by byla rozbočena pro
monitoring a dávkovací čerpadlo chlornanu sodného.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že je vhodné využít zavedené služby a k této přidružit službu další,
v rámci jednoho fungujícího systému.
Pan Stanislav Moravec uvedl, že …
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 pořízení a instalaci řídící a monitorovací
stanice pro úpravnu vody vodovodu obce Lichkov – dle cenové nabídky č. N191072, podané
obchodní společností FIEDLER AMS s.r.o., IČ: 03155501 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2g)

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Inventarizační zpráva za rok 2019 – na vědomí

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen zastupitelstvem obce dne 11. listopadu 2019,
usnesením č. 93/19. Jednotlivé inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010
Sb. a vnitřní normou č. 1/2011 a dodatku č. 1 ze dne 1. listopadu 2018 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“.
V 19:09 hodin odešla z jednání paní Mgr. Marie Foglová – rodinné důvody a zasedací místnost
opustil i poslední host.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 3. února 2020. Předsedající uvedl, že
inventarizační zpráva se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě výhrad je třeba tyto výhrady
uvést do zápisu.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2019“
– dle přílohy, bez výhrad.
2h)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – na vědomí

Přezkoumání hospodaření Obce Lichkov, IČ: 00279161, za rok 2019, proběhlo dne 24. ledna
2020 v kanceláři starosty. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla zastupitelům zaslána
e-mailem ve dnech 24. ledna 2020 a 3. února 2020. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Příloha zprávy obsahuje seznam všech dokumentů a materiálů, jenž byly využity při přezkoumání.
Předsedající uvedl, že velké poděkování patří zejména paní účetní, ale i výborům a zastupitelům. Dále
uvedl, že zpráva o výsledku přezkoumání se bere na vědomí – bez výhrad, v případě výhrad je třeba tyto
uvést do usnesení.
Pan Jaroslav Merta uvedl, že zprávu projednal finanční výbor a vyslovil poděkování paní účetní.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
2i)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 – na vědomí

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění, za kalendářní rok 2019, byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 3. února
2020. Celkem bylo na Obecní úřad Lichkov podáno sedm žádostí o informace (v roce 2018 čtyři
žádosti), na všechny bylo odpovězeno. Tato výroční zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách
obce.
Předsedající uvedl, že administrativy přibývá, Obcí Lichkov a Obecním úřadem Lichkov bylo
v roce 2019, v rámci přenesené působnosti, zpracováno celkem 1.142 čísel jednacích a 1.314 čísel
evidenčních (v roce 2018 to bylo 898 čísel jednacích a 926 čísel evidenčních) a 11 sběrných archů/spisů
(v roce 2018 bylo 14 sběrných archů/spisů). Krom účetních dokladů jsou všechny papírové dokumenty
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digitalizovány a ukládány do spisové služby. Mimo spisovou službu je prozatím vedeno zmíněné
účetnictví, pomocné evidence, Czech POINT a další, je tlak na digitalizaci veškerých dokumentů.
Předsedající dále uvedl, že výroční zpráva se neschvaluje, pouze se bere na vědomí. V případě
výhrad je třeba tyto výhrady uvést do zápisu.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: 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 2019 – dle přílohy, bez výhrad.
2j)

Plán činnosti finančního výboru na rok 2020

Finanční výbor obce Lichkov, na svém zasedání dne 3. února 2020, projednal návrh plánu
činnosti FV na rok 2020. Naplánována je kontrola účelného a hospodárného nakládání s majetkem a
finančními prostředky obce, kontrola příjmů z místních poplatků, kontrola veřejné finanční podpory z
rozpočtových prostředků obce, kontrola poskytnutých provozních prostředků příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Lichkov, dále příprava rozpočtu obce na rok 2021 a inventarizace
majetku obce, případně plnění dalších úkolů, jimiž bude FV pověřen zastupitelstvem obce.
FV se bude při kontrolách řídit právními předpisy, zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., zákonem o finanční kontrole č.
320/2001 Sb., zákonem o kontrole č. 255/2012 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
FV pořídí o provedené kontrole 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.
Předseda FV zodpovídá za vyhotovení zápisu o kontrole a informování zastupitelstva obce o
provedených kontrolách. FV bude pracovat ve složení: Jaroslav Merta (předseda FV), Alexandra
Stejskalová (člen FV) a František Faltus (člen FV).
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 4. února 2020.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Plán činnosti finančního výboru na rok
2020“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2k)

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020

Kontrolní výbor obce Lichkov předložil obci plán činnosti KV na rok 2020. Naplánována je
kontrola plnění usnesení OZ a zápisů OZ, kontrola odpadového hospodářství – platby a způsob likvidace
odpadů podnikatelské subjekty v k. ú. obce, kontrola nedoplatků obci – jejich vymáhání a seznam
splátkových kalendářů dlužníků, hospodaření s PHM obce – čerpání a knihy jízd motorových vozidel
obce, kontrola počtu poskytovaných informací obcí dle zákona, dále kontrola čistoty v okolí sběrných
hnízd v obci a kontrola sběrného místa obce – čistota a způsob třídění na místě samém a kontrola dotací
získaných obcí z dotačních titulů.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. února 2020.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Plán činnosti kontrolního výboru na rok
2020“ – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
2m)

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Darovací smlouva na ppč. 1305/22

Přípisem obce ze dne 24. ledna 2020 byl Pardubický kraj požádán o bezúplatný převod nově
vzniklého pozemku p. č 1305/22, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha,
jiná plocha. Jedná se o pozemek, zastavěný stavbou – novostavbou chodníku pro pěší před čp. 16
v Lichkově. Pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 507-328/2019. Převod je bezúplatný, účetní
hodnota pozemku je Kč 285,--. Převod administruje Pardubický kraj, obec uhradí poplatek za vklad.
Následně budou všechny pozemky pod nově vzniklým chodníkem zceleny a vše bude zapsáno do
pasportu komunikací.
Podklady byly zastupitelům zaslány e-mailem dne 6. února 2020.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Darovací smlouvu č. S/OM/4098/20/MS,
kterou je na Obec Lichkov, IČ: 00279161, bezúplatně převáděna pozemková parcela č. 1305/22,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14
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:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Informace obce:















předsedající poděkoval organizátorům a účinkujícím za Vánoční Vigilii v lichkovském kostele –
opět krásná akce, sbor vystupuje i na akcích v okolí
předsedající poděkoval organizátorům, pomocníkům, účinkujícím a sponzorům za Obecní ples dne
17. ledna 2020 – bude i v roce 2021
společnost Králický Sněžník o.p.s. se v lednu 2020 transformovala na ústav, nově Králický Sněžník,
z.ú. – prioritou cestovní ruch
Sdružení obcí Orlicko – prosincová valná hromada schválila Obec Lichkov za člena kontrolního
orgánu
12. února 2020 – setkání seniorů
7. března 2020 – Český svaz zahrádkářů Lichkov, SDH Lichkov a Obec Lichkov zvou na tradiční
Setkání k MDŽ
3. – 4. dubna 2020 – Velikonoční jarmark – zve jarmareční výbor a Obec Lichkov
17. dubna 2020 – divadlo na sále – ochotníci Helvíkovice
přechod pro chodce před čp. 16 – byly shromážděny veškeré písemné podklady ke stavbě a bylo
požádáno o kolaudační souhlas, termín kolaudace zatím není
sociální byty Lichkov – SFRB obdržel veškeré podklady k žádosti, čekáme na rozhodnutí; dne 5.
února 2020 telefonická informace, že žádost byla vyhodnocena jako kompletní a v pořádku;
obdržíme smlouvu; povinnost doložení dalších příloh, zejména bezdlužností
fabrika – bylo vydáno rozvrhové usnesení, čekáme na právní moc a na výmaz omezení v katastru
nemovitostí
vodovod obce – předsedající poděkoval zaměstnancům obce za opravu vodovodu ve dnech 30. a 31.
ledna 2020, nyní neevidujeme žádný únik; náklady na opravu – pouze materiál a pohonné hmoty;
nově je třeba zajistit odborného zástupce – obec se pokusí zajistit sama, stejně jako u kanalizace;
v roce 2020 bude pokračovat oprava šoupat a hydrantů na jednotlivých větvích vodovodního řádu
posílení vodního zdroje – jedná se o pozemcích, připravuje se podání žádosti o dotaci
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kostel – jsou podány dvě žádosti o dotace na obnovu schodiště v průčelí a ½ soklu – I. etapa, bude
ještě jedna žádost na Orlicko do programu malých památek; problém je se zhotovitelem – nejsou lidi
kanalizace a ČOV – hadry, hadry, hadry, …, průběžně opravy domovních čerpacích stanic; v lednu
velká oprava jednoho čerpadla čerpací stanice ČOV
odpady – v rámci elektro odpadu jsou, ke zpětnému využití, nově sváženy i bojlery, máme problém
s televizory a monitory – řešíme přes Elektrowin a SDH Lichkov; velkoobjemové kontejnery jsou
objednány, bude poptávka na Ekolu Libchavy k ceně skládkování (nyní vyváží a skládkuje SUEZ
v Rapotíně); je hotová kalkulace ceny poplatku za svoz a likvidaci odpadů na rok 2021 (vycházíme
z cen roku 2019), poplatek za poplatníka ve výši Kč 500,-- (ve stejné výši jako letos)
nebezpečné odpady – pozor změna oproti odpadovému kalendáři – sběr a svoz již dne 4. dubna 2020
od 10:30 hodin
nedoplatky vůči obci k 10. únoru 2020 (nedoplatky po splatnosti): vodné do 12/2014 Kč 49.537,-(původně Kč 50.037,--, 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
1.100,-- (původně Kč 14.332,--); vodné a stočné za 3/3 2019 – splatnost uplynula 31. ledna 2020,
nedoplatky jsou, vyčíslení bude na dalším zasedání ZO; odpady do 2016 Kč 9.769,-- (vše přihlášeno
do insolventního řízení); odpady 2019 Kč 1.438,-- (původně Kč 3.150,--) část je hrazena splátkami;
neuhrazené faktury Kč 2.178,-- (původně Kč 19.471,36)
nedoplatky přihlášené do insolvenčního řízení – dne 28. ledna 2020 byla krajským soudem vydána
Vyhláška o konečné zprávě, nyní běží lhůta k podání připomínek, obec by měla dostat vše, co bylo
přihlášeno, předpoklad úhrady cca 03-04/2020.
Diskuse

Předsedající odpověděl na dotaz paní Mgr. Marie Foglové z minulého zasedání týkající se
propadlého chodníku u sálu – bylo opraveno.
Obecní ples 2021 – pátek nebo sobota? – termín i dle volných termínů kapely – předběžně
v pátek 22. ledna 2021.
Další příspěvky do diskuse nebyly, proto bylo přistoupeno ke kontrole usnesení, kterou provedla
paní Denisa Sejkorová.
Výsledky projednání zastupitelstva obce
na zasedání dne 10. února 2020:
Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Mgr. Marii Foglovou a pana
Jaroslava Mertu a zapisovatele pana Mgr. Romana Richtra.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

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

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 1/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3. února
2020 a protokol o kontrole čerpání dotace spolku Tenisový klub Lichkov, z.s., ze dne 7. ledna 2020
– oboje bez výhrad.
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Č.j: 2/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí Zápisy o kontrolách provedených
kontrolním výborem ve dnech 10. ledna 2020 a 3. února 2020 – bez výhrad.
Č.j: 3/20: Zastupitelstvo obce Lichkov souhlasí s umístěním inženýrské sítě – optického vedení ve
vlastnictví a správě obchodní společnosti Alberon Letohrad s.r.o., IČ: 27461289, se sídlem na
adrese Letohrad, ul. Šedivská čp. 844, psč. 561 51 – pošta Letohrad, do pozemkových parcel č.
3035/1, 3159, 3160, 3237 a 3235, všechny obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí –
dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 4/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej pozemkové parcely č. 782/6, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – trvalý travní porost o výměře 1.439 m2, do
společného jmění manželů Pavla a Marty Kulaxidisových, oba trvale bytem Lichkov čp. 43, psč.
561 68 – výdejní místo Lichkov, za účelem výstavby rodinného domu, za částku ve výši Kč 82.000,bez DPH s podmínkou kolaudace domu do pěti let, v případě nezkolaudování domu do pěti let
bude účtována smluvní pokuta ve výši Kč 82.000,-- bez DPH a dále s podmínkou úhrady
poměrných částí nákladů na pořízení geometrického plánu a znaleckého posudku a s podmínkou
sjednání věcného břemene na inženýrské sítě v majetku Obce Lichkov a pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 2b) – Záměr obce – prodej ppč. 3183 – přesunut na některé z dalších zasedání
Zastupitelstva obce Lichkov, po obdržení vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Č.j: 5/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o úvěru č. 1209/10/LCD
z 24. června 2010 – dle přílohy a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 6/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje záměr obce – bezúplatný převod pozemkové
parcely č. 1415, obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, silnice o
výměře 9 m2.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 7/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 735/3,
obec a katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 177 m2, a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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A
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 8/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje pořízení a instalaci řídící a monitorovací stanice
pro úpravnu vody vodovodu obce Lichkov – dle cenové nabídky č. N191072, podané obchodní
společností FIEDLER AMS s.r.o., IČ: 03155501 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

6–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 9/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Inventarizační zprávu za rok 2019“ – dle
přílohy, bez výhrad.
Č.j: 10/20: Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019, Obce Lichkov, IČ: 00279161“ – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j: 11/20: 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 2019 – dle přílohy, bez výhrad.
Č.j: 12/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Plán činnosti finančního výboru na rok 2020“ –
dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 13/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje „Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020“
– dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Č.j: 14/20: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje Darovací smlouvu č. S/OM/4098/20/MS, kterou
je na Obec Lichkov, IČ: 00279161, bezúplatně převáděna pozemková parcela č. 1305/22, obec a
katastrální území Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 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:

5–0–0

Usnesení bylo schváleno.

Příští zasedání zastupitelstva bude v pondělí dne 6. dubna 2020 v 18:00 hodin – předsedající si
vyhrazuje právo na změnu termínu.
Další předběžné termíny pro konání ZO, vždy v pondělí: 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 19:39 hodin téhož dne.
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Přílohy zápisu:
Písemná příprava na zasedání zastupitelstva a podklady k jednotlivým usnesením. Veškeré
přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.
Zápis byl vyhotoven dne 11. února 2020.
Poznámky pořídila:

Ověřovatelka zápisu:

Ověřovatel zápisu:

Denisa Sejkorová

Mgr. Marie Foglová

Jaroslav Merta

Místostarosta obce:

Zapsal:

Starosta obce:

Stanislav Moravec

Mgr. Roman Richtr

Mgr. Roman Richtr
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