Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 15.11.2012, od 19:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30 hodin
starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 9 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č.
1 tohoto zápisu.
Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Jaroslava Janouška a p. Kateřinu Krutilovou a zapisovatelem p. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhnul jej rozšířit o další body. Poté vyzval přítomné
členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh programu schválen všemi 9-ti hlasy.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Změna rozpočtu č. IV
Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
Platba elektrické energie v obchodě
Žádost o úplatný převod p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec od Pozemkového fondu
Odměna za činnost kronikáře p. Nožičkové
Kniha o Lukavci
Žádost o změnu provozovatele restaurace
Oprava komunikace na Vidlák
Plán obnovy vodovodu
Nákup vybavení do knihovny
Různé
* * *

Bod 1 – Změna rozpočtu č. IV.
Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. IV. Informoval o tom, že výdaje se navýšily o
262.029,- Kč a příjmy se navýšily o 202.352,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu.
Následovalo hlasování o schválení změny rozpočtu č. IV.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. IV.
* * *

Bod 2 – Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s knihovnou Václava Čtvrtka Jičín ve výši 20,- Kč na občana
a rok. Zhruba se tedy jedná o 6.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo žádných připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s knihovnou Václava Čtvrtka Jičín
s dotací ve výši 20,-Kč na občana a rok.
* * *
Bod 3 – Platba elektrické energie v obchodě
Předsedající informoval o tom, že nájemce obchodu Adam Šťovíček podal na obecní úřad žádost o prominutí
platby elektřiny za tento rok z důvodu nízkých výdělků. V obchodě byla spotřebována elektrická energie ve
výši 40.000,- Kč. Předsedající navrhl podílet se na platbě elektřiny částkou 25.000,- Kč. Následovala diskuze,
jejímž závěrem byl návrh dodatku smlouvy o měsíčních platbách/zálohách na elektřinu ve výši 1.500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na platbu elektřinu nájemci obchodu panu
Adamovi Šťovíčkovi ve výši 25.000,- Kč a dodatek smlouvy o nájmu obchodu o stanovení
měsíčních plateb/záloh na elektřinu ve výši 1.500,-.
* * *
Bod 4 – Žádost o úplatný převod p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec od Pozemkového fondu
Předsedající požádal o schválení podání žádosti o úplatný převod p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec od Pozemkového
fondu a následné pověření podpisem smlouvy na tento převod. Dále sdělil, že cena parcely bude podle
znaleckého posudku č. 5905-180/2012 32.010,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti a pověřilo p. Davida Hladíka podpisem
smlouvy o úplatný převod p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec Pozemkovému fondu v ceně do 30.000,- Kč.
* * *
Bod 5 – Odměna za činnost kronikáře p. Nožičkové
Předsedající informoval o tom, že paní Růžena Nožičková, která vykonávala cca 30 let funkci kronikářky, ke
konci roku končí. Navrhl proto, aby jí byla za její dlouholetou práci vyplacena odměna ve výši 10.000,- Kč.
Slavnostní poděkování a předání odměny proběhne 1. prosince při slavnostním otevření knihovny. V diskuzi
k tomuto bodu nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 10.000,- Kč pro paní Růženu
Nožičkovou za činnost kronikářky obce.
* * *
Bod 6 – Kniha o Lukavci
Předsedající informoval o tom, že pan Zdeněk Prchal je ochoten napsat knihu o Lukavci, která by vycházela
z kronik obce. Cena za sepsání knihy a vydání knihy v nákladu 500 výtisků je cca 50.000,-. V diskuzi
k tomuto bodu byly vzneseny dotazy, zda si členové zastupitelstva obce budou mít možnost přečíst knihu
před jejím vydáním. Na tento dotaz bylo předsedajícím odpovězeno kladně.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo vydání knihy o Lukavci v nákladu 500 výtisků
s celkovými náklady do 50.000,- Kč.
* * *

Bod 7 – Žádost o změnu provozovatele restaurace
Předsedající informoval o tom, že obecní úřad obdržel žádost pana Lukáše Popelky, současného
pronajímatele hospody na změnu pronajímatele, a to na slečnu Lucii Trnovskou. Předsedající dále požádal
pan Pavla Jünglinga, aby zajistil podepsání předávacího protokolu na inventář restaurace od nového
pronajímatele. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu pronajímatele restaurace Lucerna z pana Lukáše
Popelky na slečnu Lucii Trnovskou.
* * *
Bod 8 – Oprava cesty na Vidlák
Předsedající informoval přítomné o velmi špatném stavu cesty na Vidlák. Již v jarních měsících byla tato
cesta poničena firmou Progles, která zde odvážela vytěžené dřevo. Předsedající informoval přítomné o
neúspěšném řešení náhrady škody s pojišťovnami (pojišťovna Triglav zamítla plnění z toho důvodu, že si její
klient není vědom způsobeného poškození) a o tom, že oslovil právníka a následně soudního znalce za
účelem vyřešení této záležitosti. Dále navrhl, aby byla cesta nyní ihned opravena, aby se zajistila její
sjízdnost. Následovala diskuze. Do diskuze se zapojili přítomní hosté, především pan Fíla, který nabídl
součinnost při prokazování způsobené škody, neboť byl svědkem poškození a dále navrhl provést opravu
cesty drceným betonem, nikoliv štěrkem. Předsedající tuto připomínku vzal v úvahu. Další připomínka byla
vznesena zastupitelem panem Petrem Kotasem, aby byly na cestu umístěny značky zakazující vjezd na cestu
vozidlům nad 3,5 tuny. Předsedající přislíbil, že toto bude prověřeno.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo opravu cesty na Vidlák, tak aby se zajistila její
sjízdnost.
* * *
Bod 9 – Plán obnovy vodovodu
Předsedající informoval přítomné o tom, že Ministerstvo životního prostředí doporučuje obcím, aby tvořily
rezervy na opravy vodovodu, může jít ročně o 10.000 – 100.000,- Kč, záleží na jednotlivých obcích,
vzhledem k tomu, že se počítá s životností vodovodu 80 let. Zavedení vytváření těchto rezerv by se muselo
promítnout do ceny vodného. Rezerva na opravy vodovodu se nedá použít na jinou investici. Předsedající
navrhl prvních 10 let života vodovodu netvořit rezervy. Následovala diskuze.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že po dobu prvních 10-ti let nebude vytvářet rezervy
na obnovu vodovodu.
* * *
Bod 10 – Nákup vybavení do knihovny
Předsedající informoval o nutnosti nákupu vybavení do nově zrekonstruované knihovny – jedná se o stůl,
židle, věšák na oblečení, apod. Předpokládané náklady 50.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo
připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup vybavení do knihovny ve výši 50.000,- Kč.
* * *
Bod 11 – Různé
a) Obnova veřejné zeleně – parčík u odbočky na Dobeš: vyšel dotační titul, ale vzhledem k tomu, že
obec nemá územní rozhodnutí nemůžeme v tuto chvíli požádat o dotaci a musíme počkat na vypsání
dalšího dotačního titulu, což bude na jaře (do té doby nutno pořídit územní rozhodnutí)

b) Navýšení ceny komunikace na Trhovce o cca 150.000,- Kč z důvodu změny PD, změna typu vpustí
na francouzského typu, změna sklonu komunikace, apod.
c) Poškozená cesta na Vidlák se v tuto chvíli řeší se soudním znalcem – výlohy cca 5.000,- Kč
d) V poslední době starosta řešil několik případů poničení obecních účelových komunikací
e) Nabídka na změnu dodavatele elektřiny od firmy X-ENERGY – nabízejí úspory až 30%, čekáme na
nabídku; p. Janoušek si nepřeje, aby se jednalo o změně dodavatele.
f) Pozvánka na slavnostní otevření knihovny dne 1. prosince 2012 od 10:30 hodin – u této příležitosti
bude poděkováno paní Nožičkové za činnosti kronikářky a panu Prchalovi za činnost kronikáře.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 16.11.2012
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 7/2012
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.11.2012

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání:
1) Změna rozpočtu č. IV
2) Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
3) Platba elektrické energie v obchodě
4) Žádost o úplatný převod p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec od Pozemkového fondu
5) Odměna za činnost kronikáře p. Nožičkové
6) Kniha o Lukavci
7) Žádost o změnu provozovatele restaurace
8) Oprava komunikace na Vidlák
9) Plán obnovy vodovodu
10) Nákup vybavení do knihovny
11) Různé
II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce
č. IV.
III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s knihovnou Václava Čtvrtka Jičín
s dotací ve výši 20,-Kč na občana a rok.
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo příspěvek na platbu elektřinu nájemci obchodu panu
Adamovi Šťovíčkovi ve výši 25.000,- Kč a dodatek smlouvy o nájmu obchodu o stanovení
měsíčních plateb/záloh na elektřinu ve výši 1.500,-.
V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podání žádosti a pověřilo p. Davida Hladíka podpisem
smlouvy o úplatný převod p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec Pozemkovému fondu v ceně podle
znaleckého posudku č. 5905-180/2012 32.010,- Kč.
VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo odměnu ve výši 10.000,- Kč pro paní Růženu
Nožičkovou za činnost kronikářky obce.
VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo vydání knihy o Lukavci v nákladu 500 výtisků
s celkovými náklady do 50.000,- Kč.
VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu pronajímatele restaurace Lucerna z pana
Lukáše Popelky na slečnu Lucii Trnovskou.
IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo opravu cesty na Vidlák, tak aby se zajistila její
sjízdnost.
XII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic rozhodlo, že po dobu prvních 10-ti let nebude vytvářet
rezervy na obnovu vodovodu.
IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo nákup vybavení do knihovny ve výši 50.000,- Kč.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Jaroslav Janoušek

dne ..............................

.......................................
Kateřina Krutilová

dne .............................

.......................................
David Hladík

dne .............................

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 26.9.2012, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 8 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č.
1 tohoto zápisu.
Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Jaroslava Janouška a p. Tomáše Kameníka a zapisovatelem p. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhnul jej rozšířit o čtyři body. Poté vyzval přítomné
členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh programu schválen všemi 8-mi hlasy.
Program:
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Výsledek výběrového řízení komunikace Trhovka – zmocnění starosty k podpisu smlouvy,
smlouva o zřízení věcného břemene na komunikaci p.č. 743 se společností ČEZ,
nový nájemce obecní restaurace Lucerna,
výpověď z nájmu obecního bytu v č.p. 105 (restaurace Lucerna),
nový nájemce obecního bytu č.p. 105,
různé.
* * *

Bod 1 – Výsledek výběrového řízení komunikace Trhovka – zmocnění starosty k podpisu
smlouvy
Předsedající informoval o tom, že do výběrového řízení na veřejnou zakázku na výstavbu komunikace na
trhovce jsme obdrželi celkem 4 nabídky. Hodnotící komise vyhlásila jako vítěznou nabídku nabídku firmy
KOBLA, spol. s.r.o. Pečky ve výši 2.350.000,- Kč, s níž bude uzavřena smlouva. Předsedající požádal přítomné
zastupitele o zmocnění k podpisu této smlouvy. V diskuzi k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu obce Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy
s firmou KOBLA, spol. s.r.o. na výstavbu komunikace Trhovka.
* * *

Bod 2 – Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na komunikaci p.č. 743 se společností ČEZ
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008538/VB/1
na p.č. 743 (účelová komunikace na Vidlák) se společností ČEZ. V diskuzi k tomuto bodu nebylo žádných
připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122008538/VB/1 se společností ČEZ.
* * *
Bod 3 – Nový nájemce obecní restaurace Lucerna
Předsedající informoval o tom, že na nabídku pronájmu restaurace Lucerna se přihlásil pouze jeden zájemce,
a to pan Lukáš Popelka a přečetl jeho žádost. Výše nájmu 1.000,-Kč měsíčně jako doposud, výpovědí doba 2
měsíce. Zájemce má zájem i o byt. Následovala diskuze a hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem restaurace Lucerna (včetně sálu) panu Lukáši
Popelkovi od října 2012 s nájemným ve výši 1.000,- Kč měsíčně a s výpovědní dobou 2 měsíce.
* * *
Bod 4 – Výpověď z nájmu obecního bytu v č.p. 105 (restaurace Lucerna)
Předsedající informoval, že vzhledem k novému nájemci restaurace Lucerna, který má zájem i o pronájem
obecního bytu, byla současným nájemcům předána výpověď z pronájmu bytu. Výpovědní doba je dva
měsíce a počíná běžet 1. říjnem a byt tak bude volný k 1. prosinci 2012.
ZO obce vzalo na vědomí informaci o výpovědi z pronájmu obecního bytu.
* * *
Bod 5 – Nový nájemce obecního bytu č.p. 105,
Předsedající informoval o žádosti pana Lukáše Popelky – nového pronajímatele restaurace Lucerna, o
pronájem obecního bytu nad hospodou. Výše nájmu jako doposud 2.500,- Kč, výpovědní doba 2 měsíce.
V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem obecního bytu v č.p. 105 (restaurace
Lucerna) panu Lukáši Popelkovi od prosince 2012 s nájemným ve výši 2.500,- Kč a výpovědní
dobou 2 měsíce.
* * *
Bod 6 – Různé
Předsedající informoval přítomné o stavu rekonstrukce knihovny:
1) podlaha je hotová,
2) okolo 10. října se budou dělat omítky,
3) poté se bude snižovat strop (sádrokarton),
4) instalace radiátoru,
5) instalace regálů.
6) Plánované zahájení provozu na září se tak posouvá na konec října.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 27.9.2012
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 6/2012
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26.9.2012

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání:
1) Výsledek výběrového řízení komunikace Trhovka – zmocnění starosty k podpisu smlouvy,
2) smlouva o zřízení věcného břemene na komunikaci p.č. 743 se společností ČEZ,
3) nový nájemce obecní restaurace Lucerna,
4) výpověď z nájmu obecního bytu v č.p. 105 (restaurace Lucerna),
5) nový nájemce obecního bytu č.p. 105,
6) různé.
II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122008538/VB/1 se společností ČEZ.
III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo pronájem restaurace Lucerna (včetně sálu) panu
Lukáši Popelkovi od října 2012 s nájemným ve výši 1.000,- Kč měsíčně a s výpovědní dobou 2
měsíce.
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo pronájem obecního bytu v č.p. 105 (restaurace
Lucerna) panu Lukáši Popelkovi od prosince 2012 s nájemným ve výši 2.500,- Kč a výpovědní
dobou 2 měsíce.
V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zmocnilo starostu obce Ing. Davida Hladíka podpisem smlouvy
s firmou KOBLA, spol. s.r.o. na výstavbu komunikace Trhovka.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Jaroslav Janoušek

dne ..............................

.......................................
Tomáš Kameník

dne .............................

.......................................
David Hladík

dne .............................

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno ve 20:00 hodin
starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Julia Banga a p. Tomáše Kameníka a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhnul o rozšířit o dva body. Poté vyzval přítomné členy
zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Poté dal předsedající
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:
18) schválení závěrečného účtu a výsledek auditu za r. 2011,
19) změna rozpočtu,
20) prodej pozemku p.č. 20/4,
21) záměr prodeje p.č.179 v k.ú.Černín,
22) záměr prodeje části parcely č. 160/1 a části parcely 178/1 k.ú.Černín,
23) záměr prodeje části parcely č. 160/2 a části parcely 178/1 k.ú.Černín,
24) pozemkový fond požádat o převod pozemku na Ohradě p.č. 265/7,
25) nákup křovinořezu,
26) nákup travního traktůrku,
27) nákup sestavy pro děti u požární nádrže,
28) projektová dokumentace multifunkční hřiště,
29) projektová dokumentace na revitalizaci pozemku č. 58/1,
30) stanovení ceny za pozemky Trhovka,
31) výběr RK pro prodej pozemků Trhovka,
32) rekonstrukce knihovny,
33) alarm a automatické světlo do prodejny
34) různé.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *

Bod 1 – Schválení závěrečného účtu a výsledek auditu za r. 2011
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2011. Dále oznámil, že dokumenty byly řádně vyvěšeny na úřední desce v zákonném termínu (od
4.5.2012 do 28.5.2012) a že zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je bez závad. Předsedající
poté dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Poté následovalo hlasování o
schválení.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011.
* * *
Bod 2 – Změna rozpočtu č. II
Předsedající informoval, že je nutno schválit změnu rozpočtu obce. Poté prezentoval změnu rozpočtu. Výdaje
se navýšily o 257.981,- Kč a příjmy se navýšily o 17.603,- Kč. Poté předsedající dal možnost zastupitelům a
přítomným občanům sdělit své stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení změny
rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu č. II.
* * *
Bod 3 – Prodej pozemku p.č. 20/4
Předsedající informoval o dvou nabídkách, které byly v termínu (do konce dubna) předloženy na prodej
tohoto pozemku. Jednalo se o nabídky ve výši 33.000,- Kč a 85.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že již dříve bylo
rozhodnuto o tom, že pozemek bude prodán min. za 100,- Kč/m2, navrhl předsedající tyto nabídky zamítnout
a vyhlásit druhé kolo pro nabídky s termínem do konce června. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto
bodu vyjádřit. Pan Jungling apeloval na to, aby byla při prodeji pozemku dohodnuta možnost přistavit na
tento pozemek kontejner na odpad. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo prodej pozemku p.č. 20/4 za nabídnuté ceny a rozhodlo
vyhlásit druhé kolo pro přijímání nabídek s termínem do konce června tohoto roku.
* * *
Bod 4 – Záměr prodeje p.č.179 v k.ú.Černín
Předsedající odložil rozhodnutí o tomto bodu, neboť nedošlo k dohodě mezi potencionálními kupci.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo projednávání tohoto bodu.
* * *
Bod 5 – Záměr prodeje části parcely č. 160/1 a části parcely č. 178/1 v k.ú.Černín
Předsedající informoval o žádosti pana Macharta na odkup části parcely č. 160/1 a části parcely č. 178/1
v k.ú. Černín a navrhl tyto pozemky prodat. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování o záměru prodeje části parcel č. 160/1 a části parcely č. 178/1 v k.ú. Černín.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části parcely č. 160/1 a části parcely č.
178/1.
* * *

Bod 6 – Záměr prodeje části parcely č. 160/2 a části parcely č. 178/1 v k.ú.Černín
Předsedající informoval o žádosti pana Ryby na odkup části parcely č. 160/2 a části parcely č. 178/1 v k.ú.
Černín a navrhl tyto pozemky prodat. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo
hlasování o záměru prodeje části parcel č. 160/2 a části parcely č. 178/1 v k.ú. Černín.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části parcely č. 160/2 a části parcely č.
178/1 v k.ú. Černín.
* * *
Bod 7 – Pozemkový fond požádat o převod pozemku na Ohradě p.č. 265/7
Předsedající informoval o záměru požádat Pozemkový fond o převod pozemku p.č. 265/7 v lokalitě Na
Ohradě do vlastnictví obce. Část tohoto pozemku by byla použita pro majetkové vyrovnání s majiteli
pozemků přilehlých cestě p.č. 755. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo
hlasování o podání žádosti o převod pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu o převod pozemků
p.č. 265/7 v lokalitě Na Ohradě.
* * *
Bod 8 – Nákup křovinořezu
Předsedající informoval přítomné o tom, že stávající křovinořez přestal fungovat a oprava by byla velmi
nákladná (již nelze opravit) a navrhl zakoupit nový křovinořez ACTIVE 3,5 UTB ZA CENU 11.790,- Kč. Poté
dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení nákupu křovinořezu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup křovinořezu ACTIVE 3,5 UTB ZA CENU 11.790,Kč.
* * *
Bod 9 – Nákup travního traktůrku
Předsedající informoval přítomné o tom, že stávající travní traktůrek hůře seče a nesbírá a navrhl koupit nový
travní traktůrek s tím, že tento stávající by byl přesunut na údržbu travních ploch v Dobši, odkud již také
vzešel požadavek na přidělení nějaké techniky. Předsedající navrhl zakoupit traktůrek CubCadet od firmy
MTD za cenu 77.000,- Kč. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o
schválení nákupu travního traktůrku.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup travního traktůrku CubCadet za cenu 77.000,Kč.
* * *
Bod 10 – Nákup sestavy pro děti u požární nádrže
Předsedající informoval o nabídkách a možnostech na výstavbu hrací sestavy pro děti u požární nádrže. Jako
nejoptimálnější označil variantu zakoupit polotovar (akátové dřevo) a místnímu truhláři nechat hrací sestavu
sestavit a svépomocí vybudovat dopadovou plochu. Jedná se o hrací sestavu zahrnující skluzavku a dvě
houpačky a dále hopsadlo na pružině. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo
hlasování o výstavbě hrací sestavy u požární nádrže.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení a sestavení hrací sestavy pro děti u požární
nádrže.
* * *

Bod 11 – Projektová dokumentace multifunkční hřiště
Předsedající informoval o tom, že vzhledem k tomu, že plánujeme výstavbu multifunkčního hřiště u
koupaliště, je nutné nechat vypracovat projektovou dokumentace, která by byla podkladem pro udělení
stavebního povolení a pro žádost o dotaci. Dále informoval, že tato projektová dokumentace je většinou
zdarma vrámci cenové nabídky. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Bylo předloženo
několik návrhů (vybudovat hřiště na pozemku vedle fotbalového hřiště a nikoliv na stávajícím volejbalovém
hřišti, vybudovat nějaké zázemí pro občerstvení, příp. podium na venkovní zábavy, komplexně řešit celou
oblast). Vzhledem k různorodosti názorů bylo dohodnuto se sejít přímo na místě a tam dále diskutovat a
rozhodnutí o tomto bodu odložit na později.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo projednávání tohoto bodu.
* * *
Bod 12 – Projektová dokumentace na revitalizaci pozemku p.č. 58/1
Předsedající informoval přítomné o záměru nechat zpracovat stručný projekt/vizualizace na revitalizaci
pozemku č. 58/1 (pozemek u odbočky na Dobeš), který by zahrnoval srovnání terénu, parkovou úpravu,
apod. v případě, že by byl vypsán nějaký dotační titul. Projektová dokumentace je třeba k žádosti o dotaci.
Dále informoval, že v případě, že nebude vypsán dotační titul, bude úprava pozemku uhrazena z peněz obce.
Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení zadání
projektové dokumentace na revitalizaci pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování projektové dokumentace na
revitalizaci pozemku p.č. 58/1.
* * *
Bod 13 – Stanovení ceny za pozemky Trhovka
Předsedající informoval o tom, že vzhledem k tomu, že obec obdržela dotaci na výstavbu komunikace Na
Trhovce, snížily se náklady na 1m2 cca o 50,- Kč, a proto navrhl snížit cenu pozemku z 450,- Kč na 400,- Kč.
K tomuto návrhu přistoupil také proto, že se během roku neozval téměř žádný potencionální zájemce o
pozemek a je tedy nutno slevit. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo
hlasování o snížení ceny pozemků Na Trhovce a stanovení ceny pozemku v případě projede přes realitní
kacenlář.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo snížení ceny stavebních pozemků v lokalitě Na Trhovce
na 400,- Kč za 1m2 a cenu pro realitní kancelář minimálně 350,- Kč/m2.
* * *
Bod 14 – Výběr RK pro prodej pozemků Trhovka
Předsedající informoval o tom, že na konci června končí obci smlouva s realitní společností MM Reality na
prodej pozemků Na Trhovce. Dále informoval, že vzhledem k tomu, že se této společnosti nepodařilo prodat
ani jeden pozemek a navrhl smlouvu již dále neprodlužovat. Dále informoval, že realitní společnost PINK
Reality by měla zájem naše pozemky prodávat a navrhl uzavřít smlouvu s touto realitní společnosti. Poté dal
možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o neprodloužení smlouvy s realitní
společností MM Reality a uzavření smlouvy s realitní společnosti PINK Reality.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo neprodloužení smlouvy s realitní společností MM reality
na prodej pozemků Na Trhovce a uzavření smlouvy s realitní společností PINK Reality.
* * *

Bod 15 – Rekonstrukce knihovny
Předsedající informoval o tom, že máme novou knihovnici, kterou je paní Dana Víchová. Dále informoval, že
při předávání knihovny byl zjištěn havarijní stav podlahy, kterou bude nutno opravit. Dále navrhuje
vymalovat a okno opatřit vertikální žaluzií. Předpoklad nákladů na tuto opravu je cca 50,000,- Kč. Poté dal
možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení rekonstrukce knihovny.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci knihovny ve výši cca 50.000,- Kč.
* * *
Bod 16 – Alarm a automatické světlo do obchodu
Předsedající informoval o žádosti Šťovíčkových provozujících obchod na zakoupení alarmu a automatického
světla pro zabezpečení budovy obchodu. Cena tohoto zařízení se pohybuje kolem 15.000,- Kč. Předsedající
navrhl této žádosti vyhovět. Poté dal možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování
o schválení nákupu alarmu a automatických světel do obchodu ve výši cca 15.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení alarmu a automatického světla do obchodu
ve výši cca 15.000,- Kč.
* * *
Bod 17 – Různé
Seznam účastníků zájezdu na Sraz 4 Lukavců do Lukavce u Fulneku – p. Kazdová požádala o
upřesnění seznamu účastníků zájezdu (předložit jmenný seznam – hasiči a fotbalisti).
Napouštění koupaliště z obecního vodovodu – předsedající informoval, že je v současné době
napouštěno koupaliště z obecního vodovodu. Důvodem je zlepšení kvality vody v koupališti a prodloužení
trvanlivosti, ale také zátěžové zkoušky vodovodu kvůli rozboru vody.
Umístění nové lavičky u obchodu – předsedající informoval, že v brzké době bude na plochu vedle
obchodu ke studni umístěna zahradní sestava. Dále informoval, že jakékoliv přemístění této lavičky,
především do prostoru před obchod, bude lavička odebrána.
Dotazy:
P. Bartášek

– dotaz na možnost opravy silnice Ve Dvoře – není v plánu
- označení cesty dvorem jako obytná zóna – bude prověřena možnost umístění značky

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2012
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 4/2012
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 31.5.2012

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání:
1) schválení závěrečného účtu a výsledek auditu za r. 2011,
2) změna rozpočtu,
3) prodej pozemku p.č. 20/4,
4) záměr prodeje p.č.179 v k.ú.Černín,
5) záměr prodeje části parcely č. 160/1 a části parcely 178/1 k.ú.Černín,
6) záměr prodeje části parcely č. 160/2 a části parcely 178/1 k.ú.Černín,
7) pozemkový fond požádat o převod pozemku na Ohradě p.č. 265/7,
8) nákup křovinořezu,
9) nákup travního traktůrku,
10) nákup sestavy pro děti u požární nádrže,
11) projektová dokumentace multifunkční hřiště,
12) projektová dokumentace na revitalizaci pozemku č. 58/1,
13) stanovení ceny za pozemky Trhovka,
14) výběr RK pro prodej pozemků Trhovka,
15) rekonstrukce knihovny,
16) alarm a automatické světlo do prodejny
17) různé.
II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011.
III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu č. II.
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zamítlo prodej pozemku p.č. 20/4 za nabídnuté ceny a
rozhodlo vyhlásit druhé kolo pro přijímání nabídek s termínem do konce června tohoto roku.
V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo záměr prodeje části parcely č. 160/1 a části parcely
č. 178/1.
VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo záměr prodeje části parcely č. 160/2 a části parcely
č. 178/1 v k.ú. Černín.
VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu o převod
pozemků p.č. 265/7 v lokalitě Na Ohradě.
VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo nákup křovinořezu ACTIVE 3,5 UTB ZA CENU
11.790,- Kč.
IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo nákup travního traktůrku CubCadet za cenu 77.000,Kč.
X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zakoupení a sestavení hrací sestavy pro děti u
požární nádrže.
XI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zadání vypracování projektové dokumentace na
revitalizaci pozemku p.č. 58/1.

XII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo snížení ceny stavebních pozemků v lokalitě Na
Trhovce na 400,- Kč za 1m2 a cenu pro realitní kancelář minimálně 350,- Kč/m2.
XIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo neprodloužení smlouvy s realitní společností MM
reality na prodej pozemků Na Trhovce a uzavření smlouvy s realitní společností PINK Reality.
XIV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo rekonstrukci knihovny ve výši cca 50.000,- Kč.
XV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zakoupení alarmu a automatického světla do
obchodu ve výši cca 15.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce odložilo projednávání následujících bodů:
a) záměr prodeje p.č.179 v k.ú.Černín,
b) projektová dokumentace multifunkční hřiště.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Tomáš Kameník

dne ..............................

.......................................
Julius Bango

dne .............................

.......................................
David Hladík

dne .............................

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 26.3.2012, od 20:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno ve 20:00 hodin
starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Tomáše Kameníka a p. Petra Kotase a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Poté dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:
35) Revitalizace pozemku p.č. 58/1 a p.č. 58/2
36) Souhlas s věcným břemenem na místní komunikaci p.č. 743
37) Přijetí dotace
38) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Revitalizace pozemku p.č. 58/1 a 58/2
Předsedající informoval přítomné o záměru revitalizace pozemků p.č. 58/1 a 58/2 (stromový porost v zatáčce
u odbočky na Dobeš). V první fázi jde o pokácení stávajících stromů a následně o srovnání terénu, parkovou
úpravu a novou výsadbu. Dále informoval, že obec oslovila v souvislosti s těžbou několik firem a obdržela
nabídku na vytěžení stromů a následné uklizení prostoru ve výši 40.500,- Kč od firmy WOTAN FOREST. Poté
dal možnost všem zastupitelům se k této záležitosti vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení revitalizace
pozemků p.č. 58/1 a 58/2 v k.ú. Lukavec.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo revitalizaci pozemků p.č. 58/1 a 58/2 v k.ú. Lukavec.
* * *

Bod 2 – Souhlas s věcným břemenem na místní komunikaci p.č. 743
Předsedající informoval přítomné o žádosti firmy ČEZ na vytvoření věcného břemena na místní komunikaci
p.č. 743 v k.ú. Lukavec (jedná se o cestu na Vidlák) kvůli elektrické přípojce. Dále navrhl této žádosti
vyhovět a dal možnost přítomným zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení
věcného břemene na místní komunikaci p.č. 743 v k.ú. Lukavec.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo věcné břemeno firmě ČEZ na místní komunikaci p.č. 743
v k.ú. Lukavec.
* * *
Bod 3 – Přijetí dotace
Předsedající informoval o přidělené dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu
komunikace Na Trhovce ve výši 800.000,- Kč a o tom, že o dotaci je nutno uzavřít smlouvu. Poté dal
možnost zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o přijetí dotace a uzavření smlouvy o
dotaci.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ve výši 800.000,- Kč z Programu rozvoje
venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu komunikace Na Trhovce a uzavření smlouvy o
dotaci. Uzavřením smlouvy o dotaci byl pověřen starosta obce Ing. David Hladík.
* * *
Bod 4 – Různé
Dětské hřiště – prolézačky (dostali na starost p. Petr Kotas, Katka Krutilová a Ilona Menclová)
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 28.3.2012
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 3/2012
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26.3.2012

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání:
1) Revitalizace pozemku p.č. 58/1 a p.č. 58/2
2) Souhlas s věcným břemenem na místní komunikaci p.č. 743
3) Přijetí dotace
4) Různé
II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic
Lukavec.

schválilo revitalizaci pozemků p.č. 58/1 a 58/2 v k.ú.

III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo věcné břemeno firmě ČEZ na místní komunikaci p.č.
743 v k.ú. Lukavec.

IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace ve výši 800.000,- Kč z Programu
rozvoje venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu komunikace Na Trhovce a uzavření
smlouvy o dotaci. Uzavřením smlouvy o dotaci byl pověřen starosta obce Ing. David Hladík.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Tomáš Kameník

dne ..............................

.......................................
Petr Kotas

dne .............................

.......................................
David Hladík

dne .............................

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 16.3.2012, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční
listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Tomáše Kameníka a p. Julia Banga a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Poté dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:
39) Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. Černín
40) Žádost o změnu Územního plánu obce
41) Odměna za provozování knihovny
42) Stanovení ceny vodného v Lukavci
43) Různé
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. Černín
Předsedající informoval o možnosti bezúplatného převodu p.č. 148 v k.ú. Černín, který je ve vlastnictví Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 o výměře
510 m2 v k.ú. Černín. Tento pozemek souběžně sousedí s pozemkem p.č. 165, místní komunikace, která je
jedinou přístupovou cestou na hřbitov. Tato místní komunikace sloužila již před účinností zákona č. 13/1997
Sb., v platném znění, tj. před 1.4.1997. Poté dal možnost všem zastupitelům a přítomným se k této
záležitosti vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú.
Černín.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú.
Černín o výměře 510 m2, který souběžně sousedí s pozemkem p.č. 165 (místní komunikace),
která je jedinou přístupovou cestou na hřbitov.
* * *

Bod 2 – Žádost o změnu územního plánu obce
Předsedající informoval přítomné o žádosti paní Bernadety Kinské (bytem Komenského 1, 517 41 Kostelec
nad Orlicí) na pořízení změny územního plánu obce Lukavec a Dobeš. Předsedající navrhl žádosti o změnu
územního plánu vyhovět. Poté dal možnost přítomným zastupitelům a hostům se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování o schválení provedení změny územního plánu s tím, že náhrada nákladů bude
provedena dle § 45 na základě fakturace a smlouvy s žadatelem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu v k.ú. Lukavec a Dobeš
na žádost paní Bernadety Kinské.
Poté předsedající pověřil paní Jaroslavu Kazdovou vyřizováním agendy a jednáním souvisejícím
s provedením změny. Ostatní zastupitelé s tím vyslovili souhlas.
* * *
Bod 3 – Odměna za provozování knihovny
Předsedající navrhl odměnu panu Zdeňku Prchalovi za provozování knihovny u příležitosti 80. narozenin ve
výši 5.000,- Kč. Poté dal možnost zastupitelům a hostům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o
odměně za provozování knihovny.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 5.000,- Kč panu Zdeňku Prchalovi za
provozování knihovny.
* * *
Bod 4 – Stanovení ceny vodného v Lukavci
Předsedající prezentoval přítomným rozpočet na provoz vodovodu v roce 2012 a také náklady na provoz
vodovodu v roce 2011. Poté dal možnost všem zastupitelům a přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovala dlouhá diskuze. Byly předloženy dva návrhy na stanovení ceny vodného, a to: Návrh A) cena
jednosložková – cena 20,- Kč/m3 a návrh B ) cena dvousložková – 300,- Kč za vodoměr/rok 2012 a 20,Kč/m3. Následovalo hlasování o těchto dvou návrzích.
Návrh A) cena jednosložková – cena 20,- Kč/m3
Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 6, Zdrželo se 0.
Návrh A) byl zamítnut.
Návrh B) cena dvousložková – 300,- Kč za vodoměr/rok 2012 a 20,- Kč/m3
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 2, Zdrželo se 0.
Návrh B) byl přijat.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2012 ve výši jednorázového
poplatku 300,- Kč za vodoměr/rok a 20,- Kč/m3.
* * *
Bod 5 – Různé
23. června – sraz Lukavců v Lukavci u Fulneku – opět bude pro zájemce vypraven autobus
14. dubna – ochotnický soubor Miletín sehraje divadelní pohádku Rozum a štěstí
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 19.3.2012
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 2/2012
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16.3.2012
I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání:
1) Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. Černín
2) Žádost o změnu Územního plánu obce
3) Odměna za provozování knihovny
4) Stanovení ceny vodného v Lukavci
5) Různé
II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú.
Černín o výměře 510 m2, který souběžně sousedí s pozemkem p.č. 165 (místní komunikace),
která je jedinou přístupovou cestou na hřbitov.
III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo pořízení změny územního plánu v k.ú. Dobeš a
Lukavec na žádost paní Bernadety Kinské (bytem Komenského 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí)
dle § 44 písm. c). Náhrada nákladů bude provedena dle § 45 na základě fakturace a smlouvy s
žadatelem. Vyřizováním a jednáním souvisejícím se změnou územního plánu pověřilo
zastupitelstvo obce paní Jaroslavu Kazdovou, místostarostku.
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo odměnu ve výši 5.000,- Kč panu Zdeňku Prchalovi za
provozování knihovny.
V. Zastupitelstvo obce odložilo cenu vodného na rok 2012 ve výši jednorázového poplatku 300,- Kč
za vodoměr/rok a 20,- Kč/m3.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Tomáš Kameník

dne ..............................

.......................................
Julius Bango

dne .............................

.......................................
David Hladík

dne .............................

