Obec Lukavec u Hořic
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 07.05.2021, 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 všech 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 Ing. Petra Kotase a Ing. Pavla Jűnglinga 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 9, Proti 0, Zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozpočtové opatření I.S/2021
Žádost o finanční dar Linka bezpečí
Žádost o poskytnutí příspěvku pro Farní charitu Dvůr Králové
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 59/1 a 732/3 – ČEZ Distribuce
Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na DA pro SDH
Žádost o odkup části pozemku p.č. 520 v k.ú Lukavec
Výběr zhotovitele opravy střechy restaurace Lucerna
Schválení finančních prostředků na financování spoluúčasti na akci Multifunkční hřiště
Pachtovní smlouva - Zemědělská společnost Mlázovice
Rozpočtové opatření II.S/2021
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11. Příspěvek na časopis Pod Zvičinou
12. Různé

* * *
Bod 1 – Rozpočtové opatření č. I.S/2021
Předsedající informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. I.S/2021, kde se příjmy navýšily o 2.200,- Kč.
Usnesení č. XIII/1: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.
I.S/2021.

* * *
Bod 2 – Žádost o finanční dar Linka bezpečí
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu na poskytování služeb
dětské krizové linky v roce 2021 ve výši 3.000,- Kč. V diskuzi nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/2: Zastupitelstvo obce schválilo finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s. ve
výši 3.000,- Kč.
* * *
Bod 3 – Žádost o poskytnutí příspěvku pro Farní charitu Dvůr Králové
Předsedající předložil ke schválení žádost Farní Charity Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí finančního
příspěvku na provoz bezplatné Občanské poradny v Hořicích pro rok 2021 ve výši 3.000,- Kč. Dále
informoval, že klienty bezplatné občanské poradny v Hořicích, kterou Farní charita provozuje, jsou i občané
naší obce. Předsedající navrhl poskytnout příspěvek ve výši 3.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo
připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/3: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na provoz Občanské
poradny v Hořicích provozované Farní Charitou Dvůr Králové nad Labem výši 3.000,- Kč a
pověřilo starostu podpisem Darovací smlouvy.
* * *
Bod 4 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.č. 59/1 a 732/3 – ČEZ
Distribuce
Předsedající předložil ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018059/VB/01 pro p.č.
59/1“ a 732/3 s ČEZ Distribuce za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo
připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/4: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2018059/VB/01 pro p.č. 59/1 a 732/3“ s ČEZ Distribuce za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
* * *
Bod 5 - Schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na DA pro SDH
Předsedající předložil ke schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dopravní automobil (DA) pro
jednotku SDH Lukavec. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
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Usnesení č. XIII/5: Zastupitelstvo obce schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na DA
pro SDH Lukavec.
* * *

Bod 6 – Žádost o odkup části pozemku p.č. 520 v k.ú Lukavec
Předsedající předložil k projednání žádost paní XXXXX na odkup části pozemku p.č. 520, který je aktuálně
oplocen k nemovitosti p.č. 79. Předsedající dále informoval, že paní XXXXX vlastní pozemek za obecním
úřadem p.č 60/34, na kterém je septik náležící k obecnímu úřadu. Záměrem je tedy směnit pozemky a
zbytek odprodat. Následovala diskuze o ceně za m2, jejímž výsledkem byla cena 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 2.
Usnesení č. XIII/6: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odkup části pozemku p.č. 520.
* * *

Bod 7– Výběr zhotovitele opravy střechy restaurace Lucerna
Předsedající předložil ZO nabídky na opravu střechy na Lucerně. Byly předloženy následující nabídky:
Poř.
č.
1
2
3

Zhotovitel
Tesařské, klempířské a pokrývačské práce Michal Sixta
NOVESTA střechy, spol.s.r.o.
Kompletní realizace střech David Suchý

Nabízená cena
(v Kč včetně DPH)
985 577,10
844 086,93
841 000,00

Následovala diskuze, při které se zastupitelé shodli, že preferují ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/7: : Zastupitelstvo obce schválilo jako zhotovitele opravy střechy na restauraci
Lucerna Davida Suchého za cenu 841 000,00,- Kč s DPH a pověřilo starostu podpisem
objednávky.
* * *

Bod 8 – Schválení finančních prostředků na financování spoluúčasti na akci Multifunkční hřiště
Předsedající předložil ke schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na financování
spoluúčasti žadatele ve výši 30% z celkových nákladů projektu Multifunkční hřiště – Lukavec u Hořic,
maximálně ve výši 1 500 000,- Kč (schvaluje se rezervou, dle žádosti je spoluúčast 1 381 722,- Kč).
Spoluúčast bude poskytnuta v případě schválení žádosti Národní sportovní agenturou. V diskuzi k tomuto
bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/8: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
obce na financování spoluúčasti žadatele ve výši 30% z celkových nákladů projektu
Multifunkční hřiště – Lukavec u Hořic, maximálně ve výši 1 500 000,- Kč.
* * *
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Bod 9 - Pachtovní smlouva - Zemědělská společnost Mlázovice
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o pachtu zemědělských pozemků (o celkové výměře 3,0573 ha)
s pachtýřem Zemědělská společnost Mlázovice s.r.o. Výše pachtovného 4.500,- Kč za hektar a rok. Doba
smluvního vztahu do 30.9.2028. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/9: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o pachtu zemědělských pozemků s
Zemědělská společnost Mlázovice s.r.o. a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
* * *

Bod 10 – Rozpočtové opatření č. II.S/2021
Předsedající informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. II.S/2021, kde se příjmy navýšily o 111.150,Kč.
Usnesení č. XIII/10: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. II.S/2021.
* * *
Bod 11 – Příspěvek na časopis Pod Zvičinou
Předsedající předložil ke schválení žádost Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice o poskytnutí finančního
příspěvku na vydávání vlastivědného časopisu Pod Zvičinou. Předsedající navrhl přispět částkou 3 000,- Kč.
V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIII/11: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na vydávání
vlastivědného časopisu Pod Zvičinou ve výši 3.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem darovací
smlouvy.
* * *

Bod 12 – Různé
a) Kácení 5 lip naproti škole – stromy jsou dle odborníka (certifikovaného arboristy) ve špatném
stavu, napadeny dřevomorkou, doporučuje pokácení min. 3 lip, ideálně 5 ks. Další projednávání
tohoto bodu je odloženo na další jednání ZO.
b) Žádost o opravu cesty p.č. 765 – předsedající informoval o žádosti manželů Šťovíčkových na
opravu cesty, která vede kolem jejich nemovitosti. Dle starosty je cesta po Šťovíčkovi sjízdná a
druhá část cesty se udržuje sekáním.
c) Sjezd rodáků – v letošním roce se konat nebude, jeho organizace se odkládá na příští rok.
d) Dětské hřiště ve sportovním areálu – Jan Bartoš informoval o nutnosti rozhodnout o koncepci
dětského hřiště. Všem zastupitelům budou zaslány podklady.
e) Termín příští 28.6. od 19.00 hodin.
* * *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 7.5.2021

Zapisovatel: Ilona Menclová

Podpisy ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Ing. Pavel Jűngling

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

.......................................
Ing. Petr Kotas

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

.......................................
Ing. David Hladík

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