Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 28.12.2011, 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 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. Julia Banga a zapisovatelem sl. Ilonu Menclovou,
kteří s návrhem vyslovily souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhnul rozšířit ho o jeden bod, a to „Dodatek ke smlouvě
s MM reality“. 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:
1) Rozpočet na rok 2012
2) Změna poplatků za odpady
3) Záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Černín
4) Vodovod Dobeš
5) Nákup zboží pro hasičský sbor
6) Převzetí sociálního zařízení a šatny
7) Změna rozpočtu
8) Dodatek ke smlouvě s MM reality
9) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Rozpočet na rok 2012
Předsedající prezentoval rozpočet na rok 2012. Dále sdělil, že rozpočet byl v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední
desce: vyvěšeno dne 7.12.2011 a sejmuto dne 28.12.2011. Rozpočet: příjmy 2 497 800,-Kč, výdaje
4 969 140,-Kč. Vyšší výdej bude čerpán ze zůstatku na účtu z roku 2011. Poté vyzval přítomné zastupitele a
hosty, aby se k tomuto bodu vyjádřili.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012 .
* * *

Bod 2 – Změna poplatků za odpady
Předsedající informoval přítomné o tom, že dle novely zákona o DPH přechází poplatky za odpady od 1. ledna
roku 2012 do skupiny s vyšší hladinou DPH, a to 14% a společnost ASA tedy zdražuje známky na popelnice.
S ohledem na tyto skutečnosti navrhl předsedající zvýšit ceny známek na popelnice, které svým občanům obec
prodává a poplatky za odpad, a to následovně:
Známky na popelnice:
52 svozů ...........1.950,- Kč
42 svozů ...........1.650,- Kč
26 svozů ...........1.200,- Kč
12 svozů...............750,- Kč
Pytel ASA................70,- Kč
Poplatek za odpady pro občany trvale žijící na území obce, kteří mají výjimku z důvodu, že k nim nezajíždí
svozové vozidlo ASA ........250,- Kč/osoba/rok (v ceně 3 pytlů ASA)
Poplatek za odpady pro občany s rekreačními objekty na území obce ......500,-/nemovitost (v ceně 5 pytlů ASA)
Předsedající dále informoval, že po novém roce proběhne poslední svoz žlutých pytlů na plasty a poté už budou
pro třídění plastů používány pouze kontejnery u obchodu. Poté dal předsedající možnost všem přítomným a
zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování o změně poplatků za odpady.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu poplatků na odpady.
* * *
Bod 3 – Záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Černín
Předsedající informoval přítomné o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Černín o výměře 942 m2.
Podmínkou prodeje bude pronajmutí plochy nahoře u cesty obci na 100 let za symbolickou 1,- Kč/ročně na
umístění velkoobjemového kontejneru na odpad.
Poté dal předsedající možnost všem přítomným a zastupitelům se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování záměru prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú.Černín.Záměr vyvěšen od 12.12.do 28.12.2011.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Černín o celkové
výměře 942 m2.
* * *
Bod 4 – Vodovod Dobeš
Předsedající informoval o zvýšených nákladech na provoz vodovodu v Dobši, které nyní činí cca 30,- Kč/m3 a
navrhl zvýšení ceny za vodu z obecního vodovodu v Dobši na 20,- Kč/m3 ze stávajících 12,- Kč. Poté požádal
přítomné členy zastupitelstva, aby vyjádřili svá stanoviska a navrhli navýšení ceny. Většina se přiklonila k návrhu
20,- Kč. Poté dal předsedající možnost všem přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování o zvýšení ceny vody z vodovodu v Dobši na 20,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení ceny vody z vodovodu v Dobši na 20,- Kč/m3.
* * *
Bod 5 – Nákup zboží pro hasičský sbor
Předsedající informoval přítomné o žádosti sboru dobrovolných hasičů na nákup následujícího vybavení:
1x lékárnička do hasičského vozidla,
1x LED svítilna,
5x zásahové rukavice,
2x zásahová hadice PH B75 se spojkami 20 m,
2x zásahová hadice PH C52 se spojkami 20m
1x kalové čerpadlo,
v celkové výši 18.000,- kč. Dále sdělil, že s nákupem bylo v rozpočtu počítáno a doporučil nákup schválit. Poté dal
předsedající možnost všem zastupitelům a přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování o schválení nákupu zboží pro hasičský sbor.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup 1x lékárnička, 1x svítilna, 5x zásahové rukavice, 4x
zásahová hadice, 1x kalové čerpadlo v celkové výši 18.000,- Kč pro sbor dobrovolných hasičů
Lukavec.

* * *
Bod 6 – Převzetí sociální zařízení a šatny
Předsedající informoval přítomné o tom, že Lázeňský mikroregion předložil k podpisu předávací protokol na
sociální zařízení a šatny u obchodu, které byly vybudovány z dotace Lázeňské mikroregionu a nyní po 5-ti letech
mají být převedeny do majetku obce. Poté dal předsedající možnost všem zastupitelům a přítomným se k tomuto
bodu vyjádřit.
Následovalo hlasování o podpisu předávacího protokolu na sociální zařízení a šatny.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis předávacího protokolu na sociální zařízení a šatny.
* * *
Bod 7 – Změna rozpočtu
Předsedající informoval přítomné o nutnosti schválit změnu rozpočtu obce. Poté prezentoval změnu rozpočtu.
Výdaje se navýšily o 308.666,- Kč a příjmy se navýšily o 190.436,- 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.
* * *
Bod 8 – Dodatek ke smlouvě s M&M reality
Předsedající informoval přítomné o tom, že ke konci roku 2011 skončí platnost smlouvy o zprostředkování a
poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 7.7.2011 s firmou M&M reality na prodej pozemků
na Trhovce a navrhl prodloužit tuto smlouvu o dalšího půl roku, tzn. do 30.6.2012. Poté předsedající dal možnost
zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení
dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis dodatku ke smlouvě o zprostředkování a poskytování
služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 7.7.2011 s firmou M&M reality, kterým se
prodlužuje platnost smlouvy do 30.6.2012.
* * *
Bod 9 – Různé
1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanské poradny v Hořicích: Předsedající
informoval přítomné o žádosti Občanské porady, kterou provozuje v Hořicích Farní charita Dvůr Králové nad
Labem, na poskytnutí finančního příspěvku na činnost této poradny. Předsedající poté objasnil činnost poradny a
informoval o tom, že ji navštěvují i naši občané a navrhl příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Poté dal možnost
zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení
příspěvku na činnost Občanské poradny v Hořicích provozované Farní charitou Dvůr Králové nad Labem ve výši
2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost Občanské
poradny v Hořicích, kterou provozuje Farní charita Dvůr Králové nad Labem.

2) Diskuze
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 2.1.2012
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 9/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28.12.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
Následující program zasedání:
1) Rozpočet na rok 2012
2) Změna poplatků za odpady
3) Záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Černín
4) Vodovod Dobeš
5) Nákup zboží pro hasičský sbor
6) Převzetí sociálního zařízení a šatny
7) Změna rozpočtu
8) Dodatek ke smlouvě s MM reality
9) Různé.
b) Rozpočet na rok 2012 : příjem 2 497 800,-Kč
výdej 4 969 140,-Kč (rozdíl bude čerpán ze zůstatku na účtu z r.2011)
c) Změnu poplatků na odpady následovně:
Známky na popelnice:
52 svozů = 1.950,- Kč
42 svozů = 1.650,- Kč
26 svozů = 1.200,- Kč
12 svozů = 750,- Kč
Pytel ASA = 70,- Kč
Poplatek za odpady pro občany trvale žijící na území obce, kteří mají výjimku z toho důvodu, že
k nim nezajíždí svozové vozidlo ASA = 250,-Kč/osoba/rok (v ceně 3 pytle ASA)
Poplatek za odpady pro rekreační objekty na území obce = 500,-Kč (v ceně 5pytlů ASA)
d) Záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Černín o celkové výměře 942 m2.
e) Zvýšení ceny vody z vodovodu v Dobši na 20,- Kč/m3.
f) Nákup 1x lékárnička, 1x svítilna, 5x zásahových rukavic, 4x zásahová hadice, 1x kalové čerpadlo
v celkové výši 18.000,- Kč pro sbor dobrovolných hasičů Lukavec.
g) Podpis předávacího protokolu na sociální zařízení a šatny.
h) Změnu rozpočtu.
i) Podpis dodatku ke smlouvě o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem
nemovitosti ze dne 7.7.2011 s firmou M&M reality, kterým se prodlužuje platnost smlouvy do
30.6.2012.
j) Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost Občanské poradny v Hořicích, kterou provozuje
Farní charita Dvůr Králové nad Labem.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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

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

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

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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 24.11.2011, od 19:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce panem Davidem Hladíkem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 6 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. Jaroslavu Kazdovou a p. Kateřinu Krutilovou a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, které s návrhem vyslovily 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:
10) schválení žádosti o dotaci komunikace Trhovka
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Žádost o dotaci komunikace Trhovka
Předsedající informoval přítomné o záměru podat žádost o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu komunikace na Trhovce. Maximální výše finanční podpory je
800.000,- Kč. Komunikace musí být zkolaudována do konce roku 2012. Předsedající dále požádal přítomné
zastupitele o udělené pověření k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory. Poté informoval, že o těchto
bodech se bude hlasovat zvlášť. Poté vyzval přítomné zastupitele, aby k těmto bodům vyjádřili svá stanoviska.
Následovalo hlasování o schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na výstavbu komunikace na
Trhovce a poté o udělení pověření k podpisu smlouvy.

a) hlasování o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory:
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu komunikace na Trhovce.
b) hlasování o udělení pověření starostovi obce k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory:
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0.

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy o
poskytnutí finanční podpory.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2011
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 8/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 24.11.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program zasedání:
1) schválení žádosti o dotaci komunikace Trhovka
b) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje na výstavbu komunikace na Trhovce.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostu obce Ing. Davida Hladíka k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory.
Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

.......................................
Jaroslava Kazdová

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

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

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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 26.10.2011, 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. Petr Kotas se omluvil, že dorazí později.
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. 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 podaly doplňující
návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Předsedající navrhl, aby všechny body tohoto programu byly
projednávány jednotlivě a také aby schvalování každého bodu probíhalo zvlášť.
Poté dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:
11) žádost o prodej části pozemku p.č. 745/5
12) směna pozemku p.č.105/2 za p.č. 250/23
13) příspěvek hospic Červený Kostelec
14) pronájem hostince, pronájem bytu - zrušení části výpovědi
15) změna rozpočtu
16) různé
a) klimatizační jednotka
b) od 1.1.2012 plán spuštění vodovodu
c) audit bez závady.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Prodej části pozemku p.č. 745/5 v Lukavci
Předsedající informoval přítomné o záměru prodeje části pozemku p.č. 745/5 (cca 50 m2) v k.ú. Lukavec, který je
ve vlastnictví obce, firmě ART-STONE. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce: Vyvěšeno dne
8.10.2011, sejmuto dne 26.10.2011. Předsedající dále navrhl cenu min. 100,- Kč/m2. Poté vyzval přítomné
zastupitele, aby se k tomuto bodu a navrhované ceně vyjádřili. Následovalo hlasování o prodeji části pozemku p.č.
745/5, který je ve vlastnictví obce firmě ART-STONE za cenu min. 100,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p.č. 745/5 (o výměře cca 50m 2)
patřící obci firmě ART-STONE za cenu min. 100,- Kč/m2.
* * *
Na zasedání zastupitelstva dorazil pan Petr Kotas.
* * *
Bod 2 – Směna pozemku p.č. 105/2 za pozemek p.č. 250/23
Předsedající informoval přítomné o záměru směny pozemku p.č. 250/23 (o výměře 646 m 2) v k.ú. Lukavec, který
je ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 105/2 (o výměře 554 m2) v k.ú. Lukavec, který je ve vlastnictví manželů
Horákových. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce: Vyvěšeno dne 10.10.2011, sejmuto dne
26.10.2011. Předsedající dále informoval, že rozdíl ve výměrách pozemků je 92 m2 ve prospěch obce a že
doplatek za tento rozdíl bude činit 30.000,- Kč. Poté dal předsedající možnost zastupitelům a všem přítomným se
k této směně vyjádřit. Následovalo hlasování o směně pozemku p.č. 250/23 o výměře 646 m2 ve vlastnictví obce
za pozemek p.č. 105/2 o výměře 554 m2 ve vlastnictví manželů Horákových.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemku p.č. 250/23 (o výměře 646 m2) v k.ú.
Lukavec ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 105/2 (o výměře 554 m2) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví
manželů Horákových s doplatkem za rozdíl ve výměrách 30.000,- Kč, který uhradí manželé Horákovi
obci.
* * *
Bod 3 – Příspěvek Hospic Červený Kostelec
Předsedající informoval přítomné o žádosti Hospice Červený Kostelec o příspěvek na provoz hospice. Předsedající
sdělil, že do tohoto Hospice bývají umísťováni také občané naší obce a navrhnul, aby byl poskytnut příspěvek ve
výši stejné jako v minulém roce, tedy 2.000,- Kč. Poté dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit svá
stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení příspěvku na provoz Hospice Červený Kostelec.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 2.000,- Kč na provoz Hospice v Červeném
Kostelci.
* * *
Bod 4 – Pronájem hostince, pronájem bytu - zrušení části výpovědi
Předsedající informoval přítomné o záměru pronajmout restauraci Lucerna a společenský sál od listopadu 2011.
Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn na úřední desce: Vyvěšeno dne 6.9.2011, sejmuto dne 15.10.2011. Dále
informoval o tom, že obecní úřad obdržel pouze jednu přihlášku, a to od manželů Karla a Renaty Suchých z
Lukavce. Poté navrhnul, aby jim byla restaurace pronajmuta a navhrnul nájem ve výši 1.000,- Kč (500,Kč/resturace + 500,- Kč společenský sál) za měsíc. Poté dal možnost vyjádřit se Renatě Suché, která byla
přítomna mezi hosty, a dále všem zastupitelům a přítomným. Následovalo hlasování o pronájmu restaurace
manželům Suchým.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce pronajalo restauraci Lucerna ("lokál" + společenský sál) manželům
Renatě a Karlovi Suchým, bytem Lukavec, a to od 1. listopadu 2011, s nájmem ve výši 1.000,- Kč za
měsíc.
Předsedající dále informoval o žádosti manželů Kotasových o stažení výpovědi z obecního bytu nad restaurací
Lucerna, kteří by obecní byt nadále rádi využívali. Jelikož manželé Suchých nemají o byt zájem, navrhnul
předsedající, aby bylo této žádosti vyhověno. Poté dal možnost vyjádřit se k tomuto bodu paní Renatě Suché a
dále všem zastupitelům a přítomným. Poté následovalo hlasování o přijetí stažení výpovědi manželů Kotasových z
pronájmu obecního bytu nad restaurací Lucerna.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce přijalo stažení výpovědi manželů Kotasových z pronájmu obecního
bytu nad restaurací Lucerna.
* * *
Bod 5 – Změna rozpočtu
Předsedající informoval, že je nutno schválit změnu rozpočtu obce. Poté finanční komise prezentovala změnu
rozpočtu. Výdaje se snížily o 106.493,- Kč a příjmy se navýšily o 44.466,- Kč. Poté předsedající dal možnost
zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení
změny rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce.
* * *
Bod 6 – Různé
1) Klimatizační jednotka pro obchod:
Předsedající informoval přítomné o tom, že jednotka pro vytápění pro obchod v ceně do 10.000,- Kč, která byla
schválena na minulém zasedání ZO, je nedostačující a že je nutno zakoupit jednotku (cca 5,9kW) dražší v ceně
cca 40.000,- Kč, která obchod vytopí. Poté dal možnost všem zastupitelům a přítomným se k tomuto bodu
vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení nákupu jednotky pro vytápění o výkonu 5,9 kW v ceně 40.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení jednotky pro vytápění o výkonu 5,9 kW do
obchodu ve výši do 40.000,- Kč.
2) Spuštění ostrého provozu vodovodu:
Předsedající informoval přítomné o tom, že se plánuje spuštění ostrého provozu vodovodu od 1. ledna 2012.
3) Audit:
Předsedající informoval přítomné o tom, že audit hospodaření obce, který proběhl v září, byl shledán bez závad.
4) Založení dramatického kroužku
Předsedající informoval přítomné o tom, že dnes tj. 26.10.2011 byl založen dramatický kroužek, který vedou
manželé Alexandra a Václav Novotní. Poté dal předsedající slovo manželům Novotným, kteří informovali, že
zakládajícími členy jsou Alexandra a Václav Novotný, Amálie a Rozálie Kotasovi, Kateřina Jünglingová, Matyáš
Mudroch.
5) Diskuze:
Poté dal předsedající příležitost přítomným hostům k diskuzi.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 30.10.2011
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 7/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26.10.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program zasedání:
1) žádost o prodej části pozemku p.č. 745/5
2) směna pozemku p.č.105/2 za p.č. 250/23
3) příspěvek hospic Červený Kostelec
4) pronájem hostince, pronájem bytu - zrušení části výpovědi
5) změna rozpočtu
6) různé
a) klimatizační jednotka
b) od 1.1.2012 plán spuštění vodovodu
c) audit bez závady.
b) prodej části pozemku p.č. 745/5 (o výměře cca 50m2) patřící obci firmě ART-STONE za cenu min. 100,- Kč/m2,
c) směnu pozemku p.č. 250/23 (o výměře 646 m2) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 105/2 (o
výměře 554 m2) v k.ú. Lukavec ve vlastnictví manželů Horákových s doplatkem za rozdíl ve výměrách 30.000,Kč, který uhradí manželé Horákovi obci,
d) příspěvek 2.000,- Kč na provoz Hospice v Červeném Kostelci,
e) pronájem restaurace Lucerna ("lokál" + společenský sál) manželům Renatě a Karlovi Suchým, bytem Lukavec,
a to od 1. listopadu 2011, s nájmem ve výši 1.000,- Kč za měsíc,
f) přijalo stažení výpovědi manželů Kotasových z pronájmu obecního bytu nad restaurací Lucerna,
g) změnu rozpočtu obce,
h) zakoupení jednotky pro vytápění o výkonu 5,9 kW do obchodu ve výši do 40.000,- Kč.
Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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

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

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

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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 5.9.2011, od 19:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:00 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. Tomáš Kameník se omluvil, že dorazí později.
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. Pavla Jünglinga a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podaly doplňující
návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Předsedající navrhl, aby všechny body tohoto programu byly
projednávány jednotlivě a také aby schvalování každého bodu probíhalo zvlášť.
Poté dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:
17) Změna rozpočtu
18) Prodej pozemku p.č. 786/1 a 798 v Lukavci
19) Směna a prodej pozemku p.č. 250/31 za 250/38 v Lukavci
20) Žádost o prodej pozemku p.č. 20/4 v Černíně
21) Žádost o splátkový kalendář
22) Pronájmem prodejny
23) Žádost o zakoupení dvou chladniček do prodejny
24) Vybavení prodejny jednotkou pro vytápění
25) Podpora prodejny
26) Výpověď restaurace a obecní byt nad hospodou
27) Nabídka pronájmu restaurace
28) Nákup vitríny (úřední deska) k Obecnímu úřadu
29) Výroba nástěnné vývěsní desky u prodejny
30) Nákup motorové pily
31) Nákup atrakcí na dětské hřiště
32) Podání žádostí o dotace
33) Informace o vodovodu Trhovka
34) Únik vody z obecního vodovodu v Dobši
35) Informace o řešení školky
36) Oprava a výroba laviček
37) Kontejner na plasty a popelnice u obchodu
38) Aktualizace a správa www stránek obce
39) Ostatní

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Změna rozpočtu
Předsedající informoval, že je nutno schválit změnu rozpočtu obce. Vyvěšeno dne 20.8.2011, sejmuto dne
5.9.2011. Poté finanční komise prezentovala změnu rozpočtu. Výdaje se navýšili o 887.525,- Kč a příjmy se
navýšily o 636.139,- Kč. Hlavní položkou výdajů je úhrada kanalizace Na Trhovce a hlavní položkou příjmů jsou
úhrady od občanů za vodovodní přípojky. Poté předsedající dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit
své stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení změny rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce.
* * *
Na zasedání zastupitelstva dorazil pan Tomáš Kameník.
* * *
Bod 2 – Prodej pozemku p.č. 786/1 a 798 v Lukavci
Předsedající informoval přítomné o záměru prodeje pozemků p.č. 798 (487 m2) a části pozemku p.č. 786/1 (160
m2), který byl řádně zveřejněn na úřední desce. Vyvěšeno dne 20.7., sejmuto dne 5.9. a vyzval přítomné
zastupitele, aby se navrhli cenu, za jakou ceny se pozemky prodají. Pavel Jüngling navrhl pozemky směnit za
pozemky p.č. 105/4 (o výměře 548 m2) a p.č. 106/2 (o výměře 225 m2), jak navrhují žadatelé. Ostatní zastupitelé
se také přiklonili ke směně. Následovalo hlasování o směně pozemku p.č. 798 a části pozemku p.č. 786/1 za
pozemek p.č. 105/4 a 106/2, který je ve vlastnictví manželů Hylšerových.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pozemky nebudou prodány, ale směněny. ZO schválilo
směnu pozemku p.č. 798 a část pozemku p.č. 786/1 za pozemky p.č. 105/4 a 106/2.
* * *
Bod 3 – Směna pozemku p.č. 250/31 za p.č. 250/38 v Lukavci
Předsedající informoval přítomné o záměru směny pozemku p.č. 250/31 (673 m2) za pozemek ve vlastnictví
manželů Hylšerových p.č. 250/38 (627 m2), s tím, že celkový rozdíl mezi výměrami bude kompenzován poměrnou
částí pozemku p.č. 250/4 (46m2) ke zlepšení výjezdu z Trhovky na státní komunikaci. Vyvěšeno dne 20.7, sejmuto
dne 5.9. Směna je prováděno na základě schválení žádosti manželů Hylšerových na připojení jejich pozemků na
obecní inženýrské sítě a vybudování místní komunikace přes obecní pozemek p.č. 250/31. Poté dal předsedající
možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit svá stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o směně
pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemku p.č. 250/31 za pozemek p.č. 250/38 patřící
manželům Hylšerovým, s tím, že rozdíl ve výměrách bude kompenzován poměrnou částí pozemku
p.č. 250/4 patřící manželům Hylšerovým.
* * *
Bod 4 – Žádost o prodej pozemku p.č. 20/4 v Černíně
Předsedající informoval přítomné o žádosti na odkup pozemku p.č. 20/4 v Černíně. Dále informoval, že již
v minulosti obdržel obecní úřad několik žádostí (od p. Hůlky, p. Ryby) na odkup tohoto pozemku, které byly vždy
zamítnuty. Vzhledem k tomu, že dohoda obou zainteresovaných stran není možná, navrhl předsedající prodat
pozemek obálkovou metodou. Poté dal předsedající možnost zastupitelům se k žádosti vyjádřit. Výsledkem
diskuze bylo rozhodnutí pozvat si obě strany a pokusit se najít řešení, které by vyhovovalo oběma stranám.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o této záležitosti na některé z dalších zasedání.
* * *

Bod 5 – Žádost o splátkový kalendář
Předsedající informoval přítomné o žádosti pana Rudolfa Germáře na splátkový kalendář úhrady vodovodní
přípojky, a to ve třech splátkách 1) 2000,- Kč do konce října, 2) 2000,- Kč do konce prosince a 3) 923,- Kč do
konce ledna. Poté předsedající dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit svá stanoviska k tomuto
bodu. Následovalo hlasování o schválení splátkového kalendáře.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo splátkový kalendář panu Rudolfovi Germářovi.
* * *
Bod 6 – Pronájem prodejny
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby navrhli částku, za kterou má být obchod v Lukavci pronajímán. Sám
navrhnul částku 1,- Kč za měsíc. Ostatní zastupitelé se přiklonili k částce 1,- Kč za měsíc. Následovalo hlasování
o schválení výše nájmu obchodu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo měsíční nájemné v obchodu ve výši 1,- Kč.
* * *
Bod 7 – Žádost o zakoupení dvou chladniček do prodejny
Předsedající informoval přítomné o žádosti pana Adama Šťovíčka, který má v pronájmu obchod, na zakoupení
dvou chladniček – 1x 1-dvéřová, 1x 2-dvéřová. Poté sdělil svůj názor žádosti vyhovět a dal možnost všem
zastupitelům sdělit svá stanoviska k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení žádosti na zakoupení dvou
chladniček do prodejny.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení dvou chladniček do obchodu.
* * *
Bod 8 – Vybavení obchodu jednotkou pro vytápění
Předsedající informoval přítomné o záměru vybavit budovu obchodu jednotkou pro vytápění, která funguje na
bázi tepelného čerpadla a oproti současnému typu vytápění, kterým jsou akumulační kamna, má mnohem nižší
náklady na provoz. Cena jednotky i s montáží bude do 10.000,- Kč. Poté dal předsedající možnost všem
zastupitelům sdělit svůj názor. Následovalo hlasování o schválení zakoupení jednotky pro vytápění do obchodu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení jednotky pro vytápění do obchodu ve výši do
10.000,- Kč.
* * *
Bod 9 – Podpora prodejny
Předsedající vyslovil názor podpořit nějakým způsobem provoz obchodu v obci. Navrhnul např. příspěvek na
elektřinu. Poté požádal přítomné zastupitele, aby se k tomuto bodu vyjádřili. Následovala diskuze, jejímž
výsledkem bylo rozhodnutí odložit rozhodování o tomto bodu na některé z dalších jednání ZO.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o této záležitosti na některé z dalších zasedání.
* * *
Bod 10 – Výpověď pronájmu restaurace a obecního bytu „nad hospodou“
Předsedající informoval přítomné o výpovědi restaurace a obecního bytu „nad hospodou“, kterou podal současný
nájemce paní Lenka Kotasová ke dni 31.7.2011. Předsedající poděkoval současné nájemkyni za organizaci akcí a
provoz restaurace.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výpověď Lenky a Petra Kotase z nájmu restaurace
Lucerna a obecního bytu „nad hospodou“.
* * *

Bod 11 – Nabídka pronájmu restaurace
Předsedající konstatoval, že je nutno zvážit, zda nabídneme restauraci k pronájmu s ohledem na žádost o dotaci
na rekonstrukci společenského sálu. Poté dal předsedající možnost všem zastupitelům sdělit svůj názor.
Následovalo hlasování o schválení o tom, zda nabídnout restauraci k pronájmu od 1.11.2011.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nabídnutí restaurace k pronájmu k 1.11.2011.
* * *
Bod 12 – Nákup vitríny (úřední deska) k Obecnímu úřadu
Předsedající informoval o záměru zakoupit k Obecnímu úřadu novou vývěsní desku (úřední desku) o rozměrech
150x103x12 cm z toho důvodu, že stávající úřední deska je již velmi stará. Navrhl dále, aby nová úřední deska
byla pověšena na zeď Obecního úřadu vedle okna vlevo. Poté dal předsedající možnost všem zastupitelům sdělit
svůj názor. Zastupitelé neměli pro rozhodnutí dostatek podkladů a požádali o odložení projednávání tohoto bodu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o této záležitosti na některé z dalších zasedání.
* * *
Bod 13 – Výroba nástěnné vývěsní desky u prodejny
Předsedající konstatoval, že při úpravě parkových ploch u obchodu byla odstraněna stará vývěsní deska a
navrhnul, aby byla vyrobena nová, která bude připevněna na zeď prodejny vlevo vedle schodů. Poté dal možnost
všem zastupitelům sdělit svůj názor. Bylo navrženo, aby se vyrobila také vývěsní tabule do Dobše, neboť stávající
je naprosto nevyhovující, a další k horní zastávce v Lukavci. Poté následovala diskuze, jak by měly tabule vypadat
– překližka nebo obdobná jako je nyní instalována u zastávky na odbočce „K Dobši“. Následovalo hlasování o
materiálu, z jakého mají být tabule vyrobeny.
Výsledek hlasování: Pro překližkovou: 1, pro dřevěnou: 6.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo výrobu tří nových vývěsních tabulí – k prodejně, do Dobše,
k horní autobusové zastávce v Lukavci, které budou vyrobeny ze dřeva – obdobné jako je
instalována u zastávky „K Dobši!
* * *
Bod 14 – Nákup motorové pily
Předsedající navrhl, aby byla zakoupena motorová pila. Na doporučení konkrétně motorová pila řady Farmář
Husquarna 55, cena do 12.500,- Kč. Poté dal předsedající možnost všem zastupitelům sdělit svůj názor.
Následovalo hlasování o schválení zakoupení motorové pily.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 2.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení motorové pily z řady Farmář Husquarna 55 do
celkové ceny 12.500,- Kč.
* * *
Bod 15 – Nákup atrakcí na dětské hřiště
Předsedající se omluvil, že bohužel nepřinesl informace o vybraných atrakcích a odložil projednávání tohoto bodu
na další jednání ZO.
Usnesení: Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o této záležitosti na příští zasedání.
* * *
Bod 16 – Podání žádosti o dotace
Předsedající informoval přítomné o tom, že cca v říjnu budou otevřeny fondy pro žádosti o dotace na rozvoj
venkova – např. rekonstrukce společenských budov, hasičských zbrojnic, chodníků, hřišť, apod. Dále informoval,
že s největší pravděpodobností budeme žádat o dotaci na opravu společenského sálu, hřiště, chodníků, na což se
již v současnosti připravují projekty, které jsou nutné k žádosti o dotace. Poté dal možnost přítomným se k tomuto
bodu vyjádřit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o připravovaném otevření fondů pro
dotace.
* * *

Bod 17 – Informace o vodovodu Na Trhovce
Předsedající informoval přítomné o stavu výstavby vodovodu Na Trhovce a zároveň podal informace o obecním
vodovodu:
- v srpnu byl zkolaudován vodovod Na Trhovce
- od 1. října bychom chtěli spustit trvalý provoz obecního vodovodu včetně uzavření smluv s jednotlivými
odběrateli a stanovením ceny za vodu
- musí se obejít všechny vodoměry a zapsat počáteční stavy pro trvalý provoz a vyfakturovat všem vodu na
zkušební provoz
- s každým odběrním místem se bude muset uzavřít smlouva o odběru vody
- nesouhlasí výsledky vzorků vody od p. Lichtenberka a další nezávislé laboratoře
- náklady na vodovod Lukavec cca 150.000,- Kč/rok, návrh ceny v Lukavci 25,- Kč/m3
- cena vody Dobeš nyní 12,- Kč/m3, návrh změnit na 20,- Kč/m3
Poté dal předsedající možnost přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o stavu obecního vodovodu.
* * *
Bod 18 – Únik vody z obecního vodovodu v Dobši
Předsedající informoval přítomné o tom, že v minulém týdnu byly odhaleny dvě závady na vodovodu v Dobši,
které měly za následek velké úniky vody. Závady tak musely být co nejdříve odstraněny. Opravu provedla firma
OBIS a cena opravy je cca 73.000,- Kč. Předsedající předložil cenovou nabídku na tuto opravu k nahlédnutí.
Poté dal předsedající možnost přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o opravě vodovodu v Dobši.
* * *
Bod 19 – Informace o řešení školky
Předsedající informoval přítomné ve věci zřízení školky. Sdělil, že náklady na výstavbu školky by byly okolo 5 mil.
Kč a náklady na kontejnerovou školku by byly cca 3,6 mil. Kč pro 30 dětí. Pronájem kontejnerové školky by vyšel
cca na 300.000,- Kč ročně. Poté dal předsedající možnost přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o nákladech na výstavbu školky.
* * *
Bod 20 – Oprava a výroba laviček
Předsedající informoval přítomné o tom, že je nutné opravit lavičky, které jsou umístěné u zástavky K Dobši,
v parčíku u nádržky u Nožičků a v parčíku před bývalou školou. Dále navrhl, aby bylo vyrobeno sezení (lavičky a
stůl) na travnatou plochu k obchodu. Opravu a výrobu by rád zadal někomu z lukaveckých občanů, kteří by byli
ochotní. Poté dal předsedající možnost přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o opravě a výrobě laviček.
* * *

Bod 21 – Kontejner na plasty a popelnice u obchodu
Předsedající informoval přítomné o svém návrhu umístit k obchodu také kontejner na plasty s tím, že by i nadále
byly žluté pytle na plasty zachovány. Cena za svoz kontejneru je 9.500,- Kč ročně a cena za pronájem nádoby je
1.400,- Kč ročně. Poté dal předsedající možnost přítomným se k tomuto bodu vyjádřit.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh na umístění kontejneru na plasty před
obchodem.
* * *

Bod 22 – Aktualizace a správa webových stránek obce
Předsedající požádal p. Petra Kotase a p. Pavla Jünglinga, kteří mají na starost správu webových stránek obce,
aby tuto činnosti prováděli opravdu pečlivě a pravidelně aktualizovali stránky. Dále je požádal, aby si vzájemně
předali hesla pro přístup a dohodli se, co, kdo, jak bude provádět.
Usnesení: P. Petr Kotas a p. Pavel Jüngling byli pověřeni správou a pravidelnou aktualizací
webových stránek obce.
* * *
Bod 23 – Ostatní
1) Předsedající poděkoval Lence a Petru Kotasovi za uspořádání Neckyády a Her bez hranic na koupališti
v Lukavci.
2) Předsedající poděkoval fotbalistům za uspořádání vydařeného fotbalového turnaje a diskotéky.
3) Předsedající poděkoval všem, kteří pomohli při parkových úpravách okolí prodejny.
4) Předsedající vyjádřil nespokojenost s tím, že se sedí s lahvovými pivy před obchodem na schodech a na
parapetu a požádal, aby si chodili sedat za obchod nebo z boku.
5) Poděkoval panu Miroslavu Šimkovi za veškeré práce, které vykonává v rámci veřejných prací přes Úřad
práce a vyjádřil spokojenost nad tím, že spousta míst nyní vypadá opravdu dobře.
6) Informoval o nabídce na oblečení pro hasiče (holinky a plášť) určené především pro situace jako jsou
povodně, apod.
7) Dále informoval o žádosti Westlandových a Peterových umístit si na příjezdovou cestu bránu kvůli
častným krádežím. Zároveň informoval, že není možné umístit si na obecní cestu bránu, mimo jiné také
z důvodu např. hašení požáru, apod.
8) Předsedající navrhl, aby byl „zkulturněn“ park u Noskových – vykácení veškerých náletů, příp. některých
stromů, srovnání terénu, apod.
9) Předsedající informoval o tom, že nám Krajský úřad HK daroval počítačový set (cena 52.000,- Kč), který
je nyní v knihovně. Nicméně není možné set přemístit, musí být v knihovně.
10) p. Sodomek žijící v Dobši požádal o přidání jednoho světla veřejného osvětlení mezi domy č.p. 12 a 13
v Dobši. Žádosti bude vyhověno.
11) p. Sodomek dále vznesl dotaz, zda by nemohl v Dobši zastavovat nějaký školní autobus. Bylo mu sděleno,
že to můžeme zkusit, ale že tam autobus přestal stavět, protože odtamtud nikdo nejezdil.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 11.9.2011
Zapisovatel: Ilona Menclová

USNESENÍ č. 6/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 5.9.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program zasedání:
1) Změna rozpočtu
2) Prodej pozemku č. 786/1 a 798 v Lukavci
3) Směna a prodej pozemku č. 250/31 za 250/38 v Lukavci
4) Žádost o prodej pozemku č. 20/4 v Černíně
5) Žádost o splátkový kalendář
6) Pronájmem prodejny
7) Žádost o zakoupení dvou chladniček do prodejny
8) Vybavení prodejny jednotkou pro vytápění
9) Podpora prodejny
10) Výpověď restaurace a obecní byt nad hospodou
11) Nabídka pronájmu restaurace
12) Nákup vitríny (úřední deska) k Obecnímu úřadu
13) Výroba nástěnné vývěsní desky u prodejny
14) Nákup motorové pily
15) Nákup atrakcí na dětské hřiště
16) Podání žádostí o dotace
17) Informace o vodovodu Trhovka
18) Únik vody z obecního vodovodu v Dobši
19) Informace o řešení školky
20) Oprava a výroba laviček
21) Kontejner na plasty a popelnice u obchodu
22) Aktualizace a správa www stránek obce
23) Ostatní
b) změnu rozpočtu obce,
c) rozhodlo, že pozemky p.č. 798 a část pozemku p.č. 786/1 nebudou prodány, ale směněny. ZO schválilo směnu
pozemku p.č. 798 a část pozemku p.č. 786/1 za pozemky p.č. 105/4 a 106/2 patřící manželům Hylšerovým,
d) směnu pozemku p.č. 250/31 za pozemek p.č. 250/38 patřící manželům Hylšerovým, s tím, že rozdíl
ve výměrách bude kompenzován poměrnou částí pozemku p.č. 250/4 patřící manželům Hylšerovým,
e) splátkový kalendář panu Rudolfovi Germářovi,
f) měsíční nájemné v obchodu ve výši 1,- Kč,
g) zakoupení dvou chladniček do obchodu,
h) zakoupení jednotky pro vytápění do obchodu ve výši do 10.000,- Kč ,
i) nabídnutí restaurace k pronájmu k 1.11.2011,
j) výrobu tří nových vývěsních tabulí – k prodejně, do Dobše, k horní autobusové zastávce v Lukavci, které budou
vyrobeny ze dřeva – obdobné jako je instalována u zastávky „K Dobši,
k) zakoupení motorové pily z řady Farmář Husquarna 55 do celkové ceny 12.500,- Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) výpověď Lenky a Petra Kotase z nájmu restaurace Lucerna a obecního bytu „nad hospodou“,
b) návrh na umístění kontejneru na plasty před obchodem,
c) informaci o opravě a výrobě laviček,
d) nákladech na výstavbu školky,
e) informace o opravě vodovodu v Dobši,
f) informace o stavu obecního vodovodu,
g) informace o připravovaném otevření fondů pro dotace.

Zastupitelstvo obce odložilo projednávání následujících bodů na příští zasedání ZO:
a)
b)
c)
d)

žádost o prodej pozemku p.č. 20/4 v Černíně,
nákup atrakcí na dětské hřiště,
nákup vitríny (úřední deska) k Obecnímu úřadu,
podpora prodejny.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) p. Petra Kotase a p. Pavla Jünglinga správou a pravidelnou aktualizací webových stránek obce.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

.......................................
Pavel Jüngling

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

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

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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 28.6.2011, 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 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. Tomáš Kameník se omluvil, že dorazí později.
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. Pavla Jünglinga a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhl doplnit program o další bod, a to žádost na provozování
obchodu v Lukavci. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podaly doplňující návrhy. Několik členů navrhlo,
aby byla žádost o provozování obchodu projednána společně se žádostí o provozování rychlého občerstvení v
budově obchodu. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Předsedající navrhl, aby všechny body tohoto programu
byly projednávány jednotlivě a také aby schvalování každého bodu probíhalo zvlášť.
Poté dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:
1) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
2) Nabídky realitních kanceláří na prodávání pozemků Na Trhovce
3) Úvaha o zřízení školky
4) Žádost na provozování rychlého občerstvení, Žádost na provozování obchodu
5) Záměr prodeje pozemku č.p. 798 a část pozemku č.p. 786/1
6) Záměr směny obecního pozemku Na Trhovce z důvodu připojení na inženýrské sítě a povolení sjezdu na obecní
silnici
7) Vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a chodníky
8) Různé
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se O.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
* * *
Bod 1 – Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Předsedající informoval, že obec obdržela dodatek k veřejnoprávní smlouvě (smlouva uzavřená s Městským
úřadem Hořice), kterým se navyšuje poplatek na vyřízení jednoho přestupku občana Lukavce z 500,- na 1000,-.
Zároveň informoval o dalších možnostech, jak tyto přestupky vyřizovat (dát to jiné obci či proškolit člověka v naší
obci, který by tyto přestupky vyřizoval). Poté předsedající dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit
své stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení podpisu dodatku veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podpis dodatku veřejnoprávní smlouvy.
* * *
Na zasedání zastupitelstva dorazil pan Tomáš Kameník
* * *
Bod 2 – Nabídky realitních kanceláří na prodávání pozemků Na Trhovce
Předsedající informoval přítomné o dvou nabídkách, které dostal od realitních kanceláří, na prodávání pozemků Na
Trhovce. Jedná se o nabídku společnosti M&M reality, a to prodej pozemků na základě nevýhradní smlouvy o
zprostředkování a poskytování služeb s platností do prosince 2011 s možností dalšího prodloužení. Druhou
nabídkou je nabídka Realitní divize Hypocentra Modrá Pyramida, a to na základě Souhlasu s prodejem
nemovitosti. Předsedající navrhl akceptovat obě tyto nabídky. Poté dal předsedající možnost přítomným sdělit své
stanovisko k tomuto bodu. Následovalo hlasování o akceptování nabídek realitních kanceláří.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo akceptování nabídek realitních kanceláří.
* * *
Bod 3 – Úvaha o zřízení školky
Předsedající informoval, že na základě dotazů a potřeb některých občanů začal uvažovat o zřízení školky v obci.
Původně považoval za ideální objekt budovu bývalého obchodu, ale s ohledem na žádosti na provozování obchodu
tato varianta nepřichází do úvahy. Poté dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit svá stanovisko k
tomuto bodu. Zazněly následující názory:
- zřídit školku v budově školy,
- provozovat školku jako pobočku jiné již existující školky,
- provozovat školku v rámci mateřského centra (občanského sdružení), které by se pro tyto účely založilo.
Poté bylo dohodnuto, že Kateřina Krutilová zjistí, co by obnášelo založení mateřského centra (zákony, vyhlášky,
apod.) a David Hladík ve spolupráci s Jaroslavou Kazdovou zjistí, jaká je poptávka po zřízení školky v obci.
Následně bude rozhodnuto, zda školku zřídit a zda formou mateřského centra či jinou cestou.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí úvahu o zřízení školky a na základě předložených
informací bude zvažovat, zda školku zřídit (provozovat) či nikoliv.
* * *
Bod 4 – Žádost na provozování rychlého občerstvení, Žádost na provozování obchodu
Předsedající informoval přítomné o dvou žádostech, které byly podány na obecní úřad na provozování obchodu, a
to:
a) žádost paní Renaty Suché na provozování rychlého občerstvení,
b) žádost paní Dagmar Šťovíčkové na provozování obchodu.
Poté přečetl obě žádosti. Vyjádřil názor, že by preferoval provozování obchodu před provozováním rychlého
občerstvení, neboť obchod v obci chybí a dal možnost zastupitelům a všem přítomným se k žádostem vyjádřit.
Většina se přiklonila k provozování obchodu. Poté proběhlo hlasování o každé žádosti samostatně.
Výsledek hlasování:
Žádost p. Suché na provozování rychlého občerstvení: Pro 0, Proti 6, Zdrželo se 3.
Žádost p. Šťovíčkové na provozování obchodu: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 2.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Dagmar Šťovíčkové na provozování obchodu a
zamítlo žádost paní Renaty Suché na provozování rychlého občerstvení.
* * *

Bod 5 – Záměr prodeje pozemků č.p. 798 a část pozemku č.p. 786/1
Předsedající informoval přítomné o žádosti manželů Hylšerových na odkoupení obecních pozemku č.p. 798 (487
m2) a část pozemku č.p. 786/1 (160 m2) a na základě této žádosti navrhl zveřejnit na úřední desce obce záměr o
prodeji těchto pozemků. Poté předsedající dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit svá stanoviska
k tomuto bodu. Následovalo hlasování o odsouhlasení zveřejnění záměru o prodeji pozemků výše uvedených č.p.
na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku č.p. 798 a část
pozemku č.p. 786/1 na úřední desce.
* * *
Bod 6 – Záměr směny obecního pozemku Na Trhovce z důvodu připojení na inženýrské sítě a
povolení sjezdu na obecní silnici
Předsedající informoval přítomné o žádosti manželů Hylšerových na připojení jejich pozemků na obecní inženýrské
sítě a vybudování místní komunikace přes obecní pozemek č.p. 250/31 (rozloha 673 m 2) a směnu tohoto pozemku
za jejich pozemek č.p. 250/38 (rozloha 627 m2) v lokalitě Na Trhovce. Předsedající vyslovil stanovisko zveřejnit
záměr směny pozemku č.p. 250/31 za pozemek č.p. 250/38 na úřední desce obce. Poté předsedající dal možnost
zastupitelům a přítomným občanům sdělit svá stanoviska k tomuto bodu. Pan Pavel Jungling vyjádřil, že on stále
trvá na svém návrhu vybudovat komunikaci za stávající řadou domů. Následovalo hlasování o odsouhlasení
zveřejnění záměru směny pozemku č.p. 250/31 za pozemek č.p. 250/38 na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 2.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru směny pozemku č.p. 250/31 za pozemek
č.p. 250/38 v lokalitě Na Trhovce.
* * *
Bod 7 – Vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a chodníky
Předsedající informoval přítomné o havarijním (kritickém) stavu veřejného osvětlení, který byl zjištěn při
nedávných opravách veřejného osvětlení a o nutnosti výměny veřejného osvětlení za nové. Dále informoval o
tom, že v současné době se již kabeláž k veřejnému osvětlení ukládá do země a tudíž je nutné s výměnou
veřejného osvětlení zároveň vybudovat nové chodníky. Informoval o tom, že finančně se jedná cca o 10 mil.
korun a o tom, že by rád požádal o dotaci na vybudování nových chodníků a výměnu veřejného osvětlení. K
žádosti o dotaci je nutno zpracovat projektovou dokumentaci a proto požádal zastupitelstvo o souhlas s
vypracováním projektové dokumentace. Poté předsedající dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit
svá stanoviska k tomuto bodu. Následovalo hlasování o odsouhlasení zadání vypracování projektové dokumentace
na vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 3.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového
veřejného osvětlení a chodníků.
* * *
Bod 8 – Různé
12) Hřiště (umělá tráva) - výstavba možná pouze na dotaci.
13) Pan Petr Kotas předložil návrh na rozšířené stávajícího dětského hřiště na koupališti.
14) Stav účtu: 3.182.000,- ke dni 28.6.2011.
15) Odvolání člena finanční a kontrolní komise - vyjádření členů zastupitelstva.
16) Nové lavičky na koupališti.
17) Oprava kanálu v louce před restaurací Lucerna.
18) Spuštění nových webových stránek obce.
19) Poděkování za uspořádání pouťové zábavy, zápasu svobodní-ženatí, dětského dne, spravení kolotoče.
20) Připojení na vodovod - noví spoluobčané u koupaliště.
21) Reklamace na vodovod.
22) Vyjádření Lenky Kotasové k tvrzením ohledně provozování restaurace z minulé schůze.
23) Porucha na elektrickém vedení Na Vidláku.
* * *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 2.7.2011
Zapisovatel: Ilona Menclová
Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

.......................................
Pavel Jüngling

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

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

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

USNESENÍ č. 5/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28.6.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program zasedání:
1) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
2) Nabídky realitních kanceláří na prodávání pozemků Na Trhovce
3) Úvaha o zřízení školky
4) Žádost na provozování rychlého občerstvení, Žádost na provozování obchodu
5) Záměr prodeje pozemku č.p. 798 a část pozemku č.p. 786/1
6) Záměr směny obecního pozemku Na Trhovce z důvodu připojení na inženýrské sítě a povolení sjezdu na
obecní silnici
7) Vypracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a chodníky
8) Různé
b) Podpis dodatku veřejnoprávní smlouvy.
c) Akceptování nabídek realitních kanceláří.
d) Žádost paní Dagmar Šťovíčkové na provozování obchodu.
e) Zveřejnění záměru prodeje pozemku č.p. 798 a část pozemku č.p. 786/1.
f) Zveřejnění záměru směny pozemku č.p. 250/31 za pozemek č.p. 250/38 v lokalitě Na Trhovce.
g) Vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového veřejného osvětlení a chodníků.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Úvahu o zřízení školky v obci a na základě předložených informací bude zvažovat, zda školku zřídit (provozovat)
či nikoliv.
Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) Žádost paní Renaty Suché na provozování rychlého občerstvení.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

.......................................
Pavel Jüngling

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

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

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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 2.6.2011, od 19:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30 hodin
místostarostkou obce paní Jaroslavou Kazdovou (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatovala, 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 sdělila, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu p. Jaroslava Janouška a p. Pavla Jünglinga a zapisovatelem sl. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesla návrh programu zasedání a poté vyzvala přítomné členy zastupitelstva, aby podaly
doplňující návrhy. Žádné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající navrhla, aby všechny body tohoto programu byly
projednávány jednotlivě a také aby schvalování každého bodu probíhalo zvlášť.
Poté dala předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
2) Volba starosty
3) Závěrečný účet a výsledek hospodaření obce za rok 2010
4) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se O.
Usnesení bylo schváleno.
* * *
Bod 1 – Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala novou členku zastupitelstva jmenovitě Kateřinu
Krutilovou ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (podle § zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. zákona o obcích "Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se Ústavou České republiky." a novou členku zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
"slibuji" a podpisem na připraveném archu. Nová členka zastupitelstva složila slib.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí složení slibu nové členky zastupitelstva obce Kateřiny Krutilové.

* * *
Bod 2 – Volba starosty
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva k podávání návrhů kandidátů na funkci starosty. Pan Tomáš
Kameník navrhl pana Petra Kotase. Pan Pavel Jüngling navrhl na funkci pana Davida Hladíka. Žádné další návrhy
nebyly podány. Poté předsedající dala možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Následovala dlouhá diskuze. Poté vyzvala předsedající členy zastupitelstva k hlasování o jednotlivých kandidátech
na funkci starosty.
Výsledek hlasování pro pana Petra Kotase: Pro 3 , Proti 4, Zdrželi se 2.
Výsledek hlasování pro pana Davida Hladíka: Pro 5, Proti 3, Zdržel se 1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic volí starostou pana Davida Hladíka.
Usnesení bylo schváleno.
Pan David Hladík poděkoval za zvolení do funkce starosty a prohlásil, že funkci starosty bude vykonávat jako
neuvolněný. Za výkon funkce neuvolněného starosty bude pobírat odměnu ve stejné výši jako minulý starosta, a
to 12.391,- (v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění a § 77 odst. 2 zákona o obcích) od 2.6.2011.
* * *
Bod 3 – Závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2010
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2010. Dále oznámila, že dokumenty byly řádně vyvěšeny na úřední desce v zákonném termínu (od 2.5.2011
do 2.6.2011) a že zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je bez závad. Předsedající poté dala možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Poté následovalo hlasování o schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení bylo schváleno.
* * *
Bod 4 – Diskuze
40) Nejasnost v usneseních ZO zveřejněných na webových stránkách obce.
41) Informace o krádeži měděných drátů elektrického vedení směrem ke Kazdovým.
42) Lesík u odbočky na Dobeš - řešení.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 5.6.2011
Zapisovatel: Ilona Menclová
Ověřovatelé:

Místostarostka:

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

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

.......................................
Pavel Jüngling

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

.......................................
Jaroslava Kazdová

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

USNESENÍ č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva
obce Lukavec u Hořic
konaného dne 2.6.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program ustavujícího zasedání:
1) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
2) Volba starosty
3) Závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2010
4) Diskuze
b) Závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
a) Starostou obce Lukavec u Hořic pana Davida Hladíka. Pan David Hladík bude funkci vykonávat jako neuvolněný
a za výkon funkce bude pobírat odměnu ve výši 12.391,- Kč od 2.6.2011.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Složení slibu nové členky zastupitelstva obce paní Kateřiny Krutilové.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Místostarostka:

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

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

.......................................
Pavel Jüngling

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

.......................................
Jaroslava Kazdová

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

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 19.5.2011, od 19:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:30 hodin
místostarostkou obce paní Jaroslavou Kazdovou (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 9 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 sdělila, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

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

Schválení programu
Předsedající přednesla návrh programu zasedání a poté vyzvala přítomné členy zastupitelstva, aby podali
doplňující návrhy. Žádné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající navrhla, aby všechny body tohoto programu byly
projednávány jednotlivě a také, aby schvalování každého bodu probíhalo zvlášť.
Poté dala předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Rezignace starosty obce a vzdání se mandátu zastupitele obce
2) Volba nového starosty
3) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
* * *
Bod 1 – Rezignace starosty obce
Předsedající informovala přítomné o tom, že starosta pan Josef Lindauer podává rezignaci na funkci starosty obce
a předala panu Lindauerovi slovo. Pan Lindauer oznámil svoji rezignaci na funkci starosty obce Lukavec u Hořic
k 19.5.2011 a dále oznámil, že se vzdává mandátu zastupitele obce Lukavec u Hořic ke stejnému dni. Pan Josef
Lindauer sdělil, že důvodem jeho rezignace je nízká podpora členů ZO a občanů obce.
Poté pan Josef Lindauer opustil jednací místnost, ačkoliv byl předsedající upozorněn, že jeho mandát člena ZO
končí až ve 24:00 hodin a tudíž ještě může hlasovat.
Usnesení č. 1: ZO vzalo na vědomí rezignaci pana Josefa Lindauera na funkci starosty obce a vzdání
se mandátu zastupitele obce Lukavec u Hořic.
* * *

Bod 2 – Volba nového starosty
Předsedající informovala přítomné, že s ohledem na výše uvedenou rezignaci je nutná volba nového starosty.
Náhradník na uprázdněný mandát zastupitele obce nastupuje 20.5.2011. Předsedající oslovila přítomné
zastupitele, zda souhlasí s tím, aby volba nového starosty proběhla hned, nebo na příštím zasedání. Zastupitel
Petr K. požádal o 10-minutovou přestávku.Předsedající vyhlásila 10-minutovou přestávku.Zastupitel Jaroslav J.
vyslovil názor, že by se hlasování mělo odložit na další schůzi ZO. Poté předsedající dala možnost všem přítomným
se k návrhu vyjádřit. Následovala dlouhá diskuze a po ní hlasování o tom, zda volbu starosty provést hned nebo ji
odložit na další zasedání ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic souhlasí s tím, aby volba nového starosty proběhla na tomto zasedání
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdržel se 1.
Usnesení č. 2 bylo zamítnuto. Volba nového starosty byla odložena na další zasedání ZO, které se
uskuteční ve čtvrtek dne 2. června 2011.
* * *
Bod 3 – Diskuze
43) Rozsah stříkání nežádoucí trávy přípravkem Roundup.
44) Čištění koupaliště – provede SDH o víkendu 20.-22.5.2011. V souvislosti s tím je nutné provést opravu
zábradlí a také koupaliště. Koupaliště bude z malé části napuštěno vodou z veřejného vodovodu.
45) Průjezd Dvorem – otázka zda by bylo možno umístit značku obytná zóna.
46) Rozbitá ventilačka u jednoho okna na sále restaurace Lucerna – oprava.
47) Kolotoč a houpačka na koupališti – oprava.
48) Propadlý kanál u pana Večerníka – opravit.
* * *
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 23.5.2011
Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Místostarostka:

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

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

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

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

.......................................
Jaroslava Kazdová

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

USNESENÍ č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.5.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program ustavujícího zasedání:
1) Rezignace starosty obce
2) Volba nového starosty
3) Diskuze
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Rezignaci p. Josefa Lindauera na funkci starosty obce Lukavec u Hořic a jeho vzdání se mandátu zastupitele
obce Lukavec u Hořic.
Zastupitelstvo obce odložilo:
a) Volbu nového starosty na příští zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek dne 2. června 2011.

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé:

Místostarostka:

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

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

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

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

...................................................
Jaroslava Kazdová

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

USNESENÍ č. 2/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.4.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program ustavujícího zasedání:
1) Zrušení usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.2.2011
2) Žádost o připojení na obecní inženýrské sítě Na Trhovce
3) Žádost o odkoupení pozemku č.p. 786/1
4) Prodej parcely č.p. 250/21
5) Záměr rekonstrukce budovy č.p. 105
6 Diskuze
b) Zamítnutí žádosti na odkoupení pozemku č. 786/1.
c) Prodej parcely č. 250/21.
d) Záměr rekonstrukce budovy č.p. 105 (Lucerna), zadání projektu rekonstrukce a podání žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) Zveřejnění záměru na připojení parcel manželů Hylšerových Na Trhovce na obecní inženýrské sítě dle žádosti
ze dne 11.4.2011.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Zrušení usnesení č. 7 ze zasedání ZO konaného dne 14.2.2011.

Zapisovatel: David Hladík

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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

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

...................................................
Josef Lindauer

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

Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, 19.4.2011

USNESENÍ č. 1/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 14.2.2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Následující program ustavujícího zasedání:
1) Zřízení věcného břemene Na Trhovce pro firmu ČEZ
2) Žádost o zřízení věcného břemene na obecní pozemek č. 100/1
3) Žádost o odkoupení pozemku č. 20/4 v Černíně
4) Žádost o odkoupení pozemků č. 1/6 a 4/8
5) Žádost o možnost napojení pozemků pana Hylšera Na Trhovce na obecní sítě
6 Diskuze
b) Uzavření smlouvy č. IV-12-2002436/VB/14 se společností ČEZ o zřízení věcného břemene na pozemcích Na
Trhovce.
c) Zamítnutí žádosti pana Bohumila Flosmana o zřízení věcného břemene na obecní pozemek č. 100/1.
d) Zamítnutí žádostí pana Ryby a pana Hůlky o odkoupení pozemku č. 20/4 v Černíně.
e) Dokončení prodeje pozemků č. 1/6 a č. 4/8 panu Milanu Suchému za podmínek stanovených v usnesení
zastupitelstva obce ze dne 7.5.2003.
f) Žádost pana Hylšera o napojení jeho pozemků Na Trhovce na obecní sítě.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) pana starostu jednáním o převedení charakteru pozemku č. 100/1 na obecní cestu.

Zapisovatel: David Hladík

Ověřovatelé:

Starosta:

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

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

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

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

...................................................
Josef Lindauer

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

Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, 14.2.2011

