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Obec Lukavec u Hořic 
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, 
konaného dne 28.06.2021, 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 7 členů zastupitelstva (p. 

Marek Drahonínský a Ing. Petr Kotas jsou omluveni), 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 paní Blanku Janouškovou a paní Bc. Moniku Faltovou a zapisovatelkou 

pí. Ilonu Menclovou, které s návrhem vyslovily souhlas.  

 

*  *  * 

 

 

Schválení programu 

Předsedající přednesl návrh programu zasedání a informoval o nutnosti zrušení bodu 1  a přidání 2 bodů 

(aktuálně 12) a  13). Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali doplňující návrhy. Žádné další 

doplňující návrhy nebyly vzneseny.   

Následovalo hlasování o schválení programu:  

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo následující program.  

 

Program: 

 

1. Přijetí dotace z MMR na akci Multifunkční hřiště - zrušeno 

2. Přijetí dotace z MV na pořízení DA pro SDH Lukavec 

3. Přijetí dotace z KHK na pořízení DA pro SDH Lukavec 

4. Výběr dodavatele DA pro SDH 

5. Žádost o poskytnutí příspěvku pro Hospic Anežky České – Červený Kostelec 

6. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

7. Výsledek hospodaření za rok 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020 

8. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy 

9. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
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10. Podmínky pro vyvěšení záměru na pronájem restaurace Lucerna 

11. Podmínky pro vyvěšení záměru na pronájem bytu v restauraci Lucerna 

12. Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na opravu Křížku v Dobši 

13. Schválení seznamu oslovených dodavatelů pro výběr multifunkčního hřiště 

14. Různé 

 

*  *  * 

 
 

Bod 1 – Přijetí dotace z MMR na akci Multifunkční hřiště – zrušeno (důvodem zrušení je to, že 
zatím není registrace akce). 

 

*  *  * 
 

 
Bod 2 – Přijetí dotace z MV na pořízení DA pro SDH Lukavec 

Předsedající předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu (dále jen 

DA) pro SDH Lukavec z Dotačního fondu Ministerstva vnitra výši 450.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu 
nebylo připomínek.  Následovalo hlasování.  

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XIV/1: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z Dotačního fondu Ministerstva 
vnitra na pořízení DA pro SDH Lukavec ve výši 450.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem 

smlouvy.       

 

*  *  * 
 

 
Bod 3 – Přijetí dotace z KHK na pořízení DA pro SDH Lukavec 

Předsedající předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu (dále jen 

DA) pro SDH Lukavec z Dotačního fondu Královéhradecké kraje výši 300.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu 
nebylo připomínek.  Následovalo hlasování.  

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XIV/2: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z Dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje na pořízení DA pro SDH Lukavec ve výši 300.000,- Kč a pověřilo 
starostu podpisem smlouvy.       

 

*  *  * 

 
 

Bod 4 – Výběr dodavatele DA pro SDH 
Předsedající předložil ZO Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

s názvem „Lukavec u Hořic – Dopravní automobil“.  V rámci veřejné zakázky byly osloveny 3 firmy, z nichž 2 
podaly nabídku, a to:  

Poř. 

č. 

Účastník Nabízená cena 

(v Kč bez DPH) 

1 Auto Trutnov s.r.o.  1 107 213,00 

2 MotoTrade VM s.r.o. 1 321 009,00 

Dle zadávacích podmínek veřejné zakázky byly nabídky hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.  

Závěrem výběrové komise (ve složení Ing. David Hladík, Marek Drahonínský, Richard Duchoň) je doporučení 
uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Lukavec u Hořic – Dopravní automobil“ s vybraným 

dodavatelem Auto Trutnov s.r.o., jehož nabídka byla na základě stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena 
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jako ekonomicky nejvýhodnější a splnila požadované podmínky účasti v zadávacím řízení. Následovala 

diskuze a poté hlasování.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XIV/3: Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Lukavec u Hořic – Dopravní automobil“ společnost Auto Trutnov s.r.o. za 

cenu 1 107 213,00,- Kč s DPH a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.  

 

*  *  * 

 

Bod 5 – Žádost o poskytnutí příspěvku pro Hospic Anežky České – Červený Kostelec 

Předsedající předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Červený Kostelec – 
středisku Hospic Anežky České na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a mobilního 

hospice Anežky České. Předsedající navrhl přispět částkou 3.000,- Kč. V diskuzi nebylo připomínek. 
Následovalo hlasování.    

   

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení č. XIV/4: Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Oblastní 

charitu Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České a pověřilo starostu podpisem 
darovací smlouvy.  

 
*  *  * 

 

 
Bod 6 – Schválení závěrečného účtu 2020 

Předsedající předložil ke schválení závěrečný účet za rok 2020. Vyvěšeno:21.6.2021, sejmuto:29.6.2021. 
V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo hlasování.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení č. XIV/5: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Závěrečný účet za rok 2020 

s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.    
 

*  *  * 
 

 

Bod 7 – Výsledek hospodaření za rok 2020 a schválení účetní závěrky 2020 
Předsedající předložil ke schválení výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 2020 s převodem zůstatku 

ve výši +2.229.344,39,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo hlasování.  
 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.  

Usnesení č. XIV/6: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo celoroční hospodaření a účetní 
závěrku obce s převodem zůstatku ve výši +2.229.344,39,- Kč na účet obce 432 (výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období) za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

 

*  *  * 

 

 
Bod 8 - Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy 

Předsedající předložil ZO Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola K. V. Raise v Lázních Bělohrad. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek 
a následovalo hlasování. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.  
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Usnesení č. XIV/7: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola K. 

V. Raise v Lázních Bělohrad a pověřilo starostu podpisem této dohody. 
 

 
*  *  * 

 

 

Bod 9 - Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 

Předsedající předložil ZO Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž 

činnost vykonává Bělohradská mateřská škola. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo 
hlasování. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.  

Usnesení č. XIV/8: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Dohodu o vytvoření 
společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Bělohradská 

mateřská škola a pověřilo starostu podpisem této dohody. 

 

*  *  * 

 

Bod 10 -  Podmínky pro vyvěšení záměru na pronájem restaurace Lucerna 

Předsedající navrhl zveřejnit záměr pronájmu obecní restaurace s nájmem ve výši 1.500,- Kč/měsíčně.  

Následovala diskuze, ze které vzešly další podmínky výběrového řízení:  

- Podání nabídek do konce června; 
- Nabídka studené a teplé kuchyně (nejméně 3 minutky, hotovky, apod.); 

- Požadovaná provozní doba v letním a zimním období stejně jako v posledním záměru; 
- Restaurace bude pronajmuta bez sálu; 

- Předložení podnikatelského záměru. 
Následovala diskuze, ve které byl vznesen protinávrh na výši nájemného 500,- Kč.  

 

Výsledek hlasování o protinávrhu, tj.  výše měsíčního nájmu 500,- Kč.  

Výsledek hlasování pro výši nájmu 500,- Kč: Pro 1, Proti 5, Zdrželo se 1. 

Následovalo hlasování o původním návrhu s výší nájmu 1.500,- Kč/měsíčně. 

Výsledek hlasování pro výši nájmu 1.500,- Kč: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1. 

Usnesení č. XIV/9: Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru pronájmu obecní 

restaurace Lucerna bez sálu s výší nájemného 1.500,- Kč měsíčně.   

 

*  *  * 

 

 

Bod 11 – Podmínky pro vyvěšení záměru na pronájem bytu v restauraci Lucerna 

Předsedající navrhl zveřejnit záměr pronájmu obecního bytu v č.p. 105 (nad restaurací Lucerna) s nájmem 
ve výši 5.000,- Kč/měsíčně s vratnou kaucí ve výši 2 nájmů dopředu. Následovala diskuze a poté hlasování.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XIV/10: Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru pronájmu obecního bytu 

v č.p. 105 (nad restaurací Lucerna) s nájemným ve výši 5.000,- Kč měsíčně a dále s podmínkou 
složení vratné kauce ve výši 2-měsíčního nájemného.    

 
*  *  * 
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Bod 12 – Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na opravu Křížku v Dobši 

Předsedající předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na opravu Křížku v Dobši z Dotačního fondu 

Ministerstva zemědělství ve výši 97.020,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo 
hlasování.  

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XIV/11: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z Dotačního fondu Ministerstva 

zemědělství na opravu Křížku v Dobši ve výši 97.020,- Kč a pověřilo starostu podpisem 
smlouvy.       

 

*  *  * 
 

 
Bod 13 - Schválení seznamu oslovených dodavatelů pro realizaci multifunkčního hřiště 

Předsedající informoval o tom, že se bude jednat o investici cca za min. 3 mil. Kč. Předsedající předal slovo 

místostarostovi, který má tento projekt na starost. Pan Mgr. Bartoš sdělil 3 firmy, které budou na základě 

dosavadních referencí a realizací osloveny pro výběrové řízení, a to: 

1) Sport-Technik Bohemia s.r.o. 
2) pm trávníky s.r.o.  
3) ČESKÝ TRÁVNÍK .s.r.o. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

Usnesení č. XIV/12: Zastupitelstvo obce schválilo seznam firem, které budou osloveny s žádostí 
o podání nabídky do výběrového řízení na realizaci Multifunkčního hřiště v Lukavci, a to Sport-

Technik Bohemia s.r.o., pm trávníky s.r.o., ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.         

 

*  *  * 

 

 

Bod 14 – Různé  
a) Kácení 5 lip naproti škole – stromy jsou dle odborníka (certifikovaného arboristy) ve špatném 

stavu, napadeny dřevomorkou, doporučuje se pokácení min. 3 lip, ideálně 5 ks. V diskuzi se 

zastupitelé shodli, že bude nejvhodnější pokácet všechny lípy najednou, aby se prostor mohl co 
nejdříve znovu osázet stromy. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 1. 

Usnesení č. XIV/13: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení všech 5-ti lip naproti škole 

z důvodu napadení dřevomorkou a jejich špatného stavu. 
 

b) Předsedající informoval o přidání dalšího kontejneru na plasty na stanovišti u odbočky 
Dobeš. V souvislosti s tím byla otevřena otázka sběru tříděného odpadu v Černíně – 

nutno hledat možnosti, jak zajistit (starosta – svoz, prostor). 
 

c) Prodej použitých židlí a stolů ze sálu – ZO se dohodli, že vyřazovaný nábytek ze sálu 

Lucerny, tj. židle, stoly, lavice se bude prodávat formou dražby (termín dražby byl 
stanoven na 23.7. – detaily budou včas oznámeny prostřednictvím webových stránek a 

Mobilního rozhlasu) s minimálními vyvolávacími cenami, které byly nastaveny 
následovně: 

Všechny druhy židlí – cena 100,- Kč.  

Výsledek hlasování Pro 6, Proti 1, Zdrželo se 0. 
 

Všechny druhy stolů – cena 200,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželo se 0. 

 

Lavice malá/velká – ceny 500,- Kč/1.000,- Kč. 



 

 
 

Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, 28.06.2021 Str. 6/ 6 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

 

Kovový regál malý/velký – cena 300 Kč/500,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 

 
Usnesení č. XIV/14: Zastupitelstvo obce schválilo odprodej vyřazovaného nábytku ze 

sálu Lucerny prostřednictvím dražby s minimálními vyvolávacími cenami takto: všechny 

druhy židlí – 100,- Kč, všechny druhy stolů – 200,- Kč, lavice malá/velká – 500,- 
kč/1.000,- Kč, kovový regál malý/velký – 300,- Kč/500,- Kč.  

 
d) Pořízení nových židlí a stolů: zastupitelé se shodli na typu židle a stolu, které budou 

pořízeny pro sál Lucerny – židle z ohýbaného dřeva, 140 židlí a 15 stolů 160x80 cm.  
 

e) Termín příští jednání zastupitelstva obce 9.8.2021 od 19.00 hodin. 

 
f) Kronikář – PaedDr. Josef Lindauer projevil zájem stát se obecním kronikářem. Obecní úřad zajistí 

předání informace/požadavky/podklady pro zahájení činnosti a zajistí školení a prostředky.    

 
g) Putovní výstava 2021/2022 „Má vlast cestami proměn“ bude v Lukavci v termínu: 1.10. – 10.10.2021 

v parku Lukavec. 

 

*  *  * 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:00 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 01.07.2021                                                             Zapisovatel: Ilona Menclová 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu 

 

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

 Blanka Janoušková 

 

 

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

 Bc. Monika Faltová 

 

  

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

 Ing. David Hladík  


