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Obec Lukavec u Hořic 
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, 
konaného dne 29.12.2020, 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 pí. Blanku Janouškovou a pí. Moniku Faltovou a zapisovatelkou pí. 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 doplňující návrhy nebyly vzneseny.   

Následovalo hlasování o schválení programu:  

 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program.  

 

Program: 

 

1. Návrh rozpočtu 2021 

2. Sledování ukazatelů rozpočtu 

3. Pravomoc starosty obce provést změnu rozpočtu   

4. Návrh rozpočtového výhledu 2022-2025 

5. Schválení vyhlášky o stanovení ceny vodného ve dvousložkové formě–Lukavec na rok 2021 

6. Stanovení ceny vodného Dobeš na rok 2021 

7. Vyhláška o poplatku za odpady - Stanovení cen odpadů 2021  

8. Schválení Vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

9. Podání žádosti o dotaci na opravu křížku v Dobši 
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10. Výběr zhotovitele na opravu křížku v Dobši 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2021224/VB/1 Lukavec u Hořic KNN pro p.č. 58/1 - ČEZ Distribuce 

12. Výběr typu vodoměrů pro výměnu v Lukavci 

13. Žádost o finanční příspěvek na vydávání časopisu Pod Zvičinou 

14. Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JPO 

15. Různé.                                                                 

                                                              

                                                              

*  *  * 

 
Bod 1 – Návrh rozpočtu 2021 

Předsedající prezentoval návrh rozpočtu na rok 2021. Dále sdělil, že návrh rozpočtu byl v zákonné lhůtě 
vyvěšen na úřední desce. Rozpočet 2021: příjmy 14.637.000,- Kč a výdaje 14.637.000,- Kč. Dále informoval, 

že rozpočet je schodkový a schodek ve výši 9.130.100,- Kč bude hrazen z výsledku hospodaření let 

minulých. Poté vyzval přítomné, aby se k tomuto bodu vyjádřili. V diskuzi nebylo připomínek. Následovalo 
hlasování. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XII/1: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2021 s příjmy ve výši 

14.637.000,- Kč a výdaji ve výši 14.637.000,- Kč a to, že schodek rozpočtu bude hrazen 
z výsledku hospodaření let minulých.     

 
*  *  * 

 

 
Bod 2 - Sledování ukazatelů rozpočtu 

Předsedající informoval přítomné o nutnosti sledovat ukazatele rozpočtu dle jednotlivých paragrafů.  V 
diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování.  

  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení č. XII/2: Zastupitelstvo obce stanovilo jako závazné ukazatele rozpočtu dodržení 

objemu jednotlivých paragrafů a přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při jeho 
nepřekročení jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce.    

 
*  *  * 

 

 
Bod 3 - Pravomoc starosty obce provést změnu rozpočtu   

Předsedající požádal zastupitelstvo, aby ho pověřilo k provádění rozpočtových opatření do výše 200.000,- Kč. 
V diskuzi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování.   

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1.  
Usnesení č. XII/3: Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce Ing. Davida Hladíka k provedení 

rozpočtových opatření i v závazných ukazatelích, a to do výše 200.000,- Kč. 
 

*  *  * 
 

 

Bod 4 - Návrh rozpočtového výhledu 2022-2025 
Předsedající předložil ke schválení návrh rozpočtového výhledu na roky 2022-2025. V diskuzi k tomuto bodu 

nebylo připomínek. Následovalo hlasování.  
 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 



 

 
 

Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, 29.12.2020 Str. 3/ 6 

Usnesení č. XII/4: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2022-2025.       

 

*  *  * 
Bod 5 – Schválení vyhlášky o stanovení ceny vodného ve dvousložkové formě – Lukavec na rok 

2021 
Předsedající předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení úhrady vodného ve 

dvousložkové formě. Dále navrhl, aby se cena poplatku za vodoměr zvýšila na 400,- Kč a cena za 1 m3 na   

35,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. 
Předsedající vyzval přítomné členy ZO, aby přednesli protinávrhy na cenu za vodného a poplatku za 

vodoměr. Paní Blanka Janoušková dala protinávrh – cena za 1m3 38,- Kč a poplatek za vodoměr 350,- Kč. 
Pan Petr Kotas dal protinávrh cena za 1m3 37,- Kč a poplatek za vodoměr 400,- Kč. Následovalo hlasování, 

nejprve o protinávrzích. 
1) 38,- Kč za 1m3 a 350,- Kč, Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 6, Zdrželo se 0. 

2) 37,- Kč za 1m3 a 400,- Kč, Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 2, Zdrželo se 2. 

3) 35,- Kč za 1m3 a 400,- Kč, Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1, Zdrželo se 2. 
 

Usnesení č. XII/5: Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lukavec u 
Hořic č. 3/2020, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě pro část obce 

Lukavec. Zastupitelstvo obce dále schválilo cenu vodného pro Lukavec u Hořic na rok 2021 ve 

výši 35,- Kč/m3 a 400,- Kč za vodoměr/rok.   
 

*  *  * 
 

 
Bod 6 – Stanovení ceny vodného Dobeš na rok 2021 

Předsedající navrhl stanovit výši vodného pro rok 2021 ve výši 30,- Kč/m3. V diskuzi k tomuto bodu nebylo 

připomínek.    
 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení č. XII/6: Zastupitelstvo obce schválilo výši vodného pro Dobeš na rok 2021 ve výši 

30,- Kč/m3.   

 

*  *  * 

 
 

Bod 7 – Vyhláška o poplatku za odpady - Stanovení cen odpadů 2021  

Předsedající předložil ke schválení vyhlášku č. 4/2020 o poplatku za komunální odpad a navrhl stanovit 
následující ceny za svoz odpadů pro rok 2021 pro popelnici o objemu 240 litrů 52 svozů: 4.000,- Kč, 42 

svozů: 3.200,- Kč, 13 svozů 1.350,- Kč a pro popelnici o objemu 110/120 litrů, a to: 52 svozů: 2.300,- Kč, 42 
svozů: 2.000,- Kč, 26 svozů: 1.300,- Kč, 13 svozů 750,- Kč, pytel FCC: 70,- Kč,  pytlový svoz (určeno pro 

vlastníky trvale obydlených nemovitostí, které jsou v místech nepřístupných svozové technice): 750,- 

Kč/nemovitost (10 pytlů v ceně), chalupáři: 600,- Kč/nemovitost. V diskuzi k tomuto bodu nebylo 
připomínek. Následovalo hlasování.    

 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.   

Usnesení č. XII/7: Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku č. 4/2020, o poplatku za komunální 
odpad obsahující následující ceny za svoz odpadů pro rok 2021, a to následovně: nádoba o 

objemu 240 litrů - 52 svozů: 4.000,- Kč, 42 svozů: 3.200,- Kč, 13 svozů 1.350,- Kč a pro nádobu 

o objemu 110/120 litrů, a to: 52 svozů: 2.300,- Kč, 42 svozů: 2.000,- Kč, 26 svozů: 1.300,- Kč, 
13 svozů 750,- Kč, pytel FCC: 70,- Kč, pytlový svoz (určeno pro vlastníky trvale obydlených 

nemovitostí, které jsou v místech nepřístupných svozové technice): 750,- Kč/nemovitost (10 
pytlů v ceně), chalupáři: 600,- Kč/nemovitost. 

 

*  *  * 
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Bod 8 - Schválení Vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů - ODLOŽENO 

 

*  *  * 

 
 

Bod 9 – Podání žádosti o dotaci na opravu křížku v Dobši  

Bylo projednáno podání žádosti o dotaci na opravu křížku v Dobši z dotačního programu č. 129 660 „Údržba 
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021“ Ministerstva zemědělství. Výše dotace je 70% 

nákladů. Předpokládaná výše investice činí 200.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.  
Následovalo hlasování.   

 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XII/8: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na opravu křížku 

v Dobši z dotačního programu Ministerstva zemědělství.   
 

*  *  * 

 

 

Bod 10 – Výběr zhotovitele na opravu křížku v Dobši 

Předsedající předložil ZO nabídky na zhotovitele opravy křížku v Dobši, a to: 
 

Poř. 

č. 

Zhotovitel Nabízená cena 

(v Kč včetně DPH) 

1 Rudolf Huťa 188 500,- Kč 

2 Jiří Kramář 225 020,- Kč 

3 ARTEGRAM s.r.o. 228 811,- Kč 

 
Následovala diskuze, při které se zastupitelé shodli, že preferují ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XII/9: Zastupitelstvo obce schválilo jako zhotovitele opravy křížku v Dobši Rudolfa 

Huťu za cenu 188 500,- Kč s DPH a pověřilo starostu podpisem objednávky.  
 

 

*  *  * 

 

 

Bod 11 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-2021224/VB/1 Lukavec u Hořic KNN pro p.č. 58/1 - ČEZ Distribuce  
Předsedající předložil ke schválení „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2021224/VB/1 Lukavec u Hořic KNN pro p.č. 58/1“ za jednorázovou náhradu ve výši 

1000,- Kč (jedná o 4 m2). V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.  
 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 
Usnesení č. XII/10: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření „Smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021224/VB/1 Lukavec u Hořic 

KNN pro p.č. 58/1“ za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč/m2 a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy.  

 

*  *  * 
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Bod 12 – Výběr typu vodoměrů pro výměnu v Lukavci 

Předsedající informoval, že v roce 2021 je nutná výměna vodoměrů. Počet vodoměrů je 105. Dále 

informoval, že jsou 2 možnosti: 

a) Standardní (stávající) typ vodoměru, kde je kalibrace nutná po 6-ti letech. 

b) Vodoměr s dálkovým odpočtem, kde je kalibrace nutná po 12-ti letech.  

Předsedající navrhl vyměnit vodoměry za vodoměry s dálkovým odpočtem. V diskuzi k tomuto bodu nebylo 
připomínek. Následovalo hlasování. 

 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.  

Usnesení č. XII/11: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo výměnu vodoměrů do 

domácností za typ vodoměrů s dálkovým odpočtem. 

 

*  *  * 

 

 

Bod 13 - Žádost o finanční příspěvek na vydávání časopisu Pod Zvičinou - ZRUŠENO 

 

*  *  * 

 

Bod 14 - Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JPO 

Bylo projednáno podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu z dotačního programu č. 

21RRD11 Královéhradeckého kraje. Maximální výše dotace je 300 tis. Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo 
připomínek.  Následovalo hlasování.   

 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XII/12: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení 

dopravního automobilu pro JPO z dotačního programu č. 21RRD11 Královéhradeckého kraje.     

 

*  *  * 

 

 

Bod 15 – Různé  

1) Finanční dar pro členku kulturní komise paní Noskové.  

Paní Faltová navrhla odměnu pro členku kulturní komise paní Marii Noskovou ve výši 4.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.  

Usnesení č. XII/13: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo finanční odměnu 
člence kulturní komise paní Marii Noskové ve výši 4.000,- Kč.  

2) Kulturní a společenské akce – ZO rozhodlo, že do konce března se nebudou pořádat 
žádné kulturní a společenské akce s ohledem na pandemickou situaci. 

 

*  *  * 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.1.2021                                                                  Zapisovatel: Ilona Menclová 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu 

 

 
Ověřovatelé:  ........................................ dne .............................. 

 Blanka Janoušková 

                                                                                

 

 

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

                                          Monika Faltová 

 

 

  

Starosta: .......................................  dne ............................. 

 Ing. David Hladík  


