Obec Lukavec u Hořic
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,
konaného dne 09.05.2022, 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 9 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina je přílohou č.
1 tohoto zápisu.
Předsedající dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.
* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Petra Kotase a p. Moniku Faltovou a zapisovatelkou p. Ilonu
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
* * *

Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu zasedání a navrhl přidat bod Přijetí dotace na restaurování
kamenného kříže v Dobši z MZE jako bod 14) a bod Různé přečíslovat na bod 15). 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.

Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Výsledek hospodaření za rok 2021 a schválení účetní závěrky za rok 2021
Rozpočtové opatření II.
Přijetí dotace z NSA na multifunkční hřiště
Záměr prodeje a koupě části pozemku p.č. 731/1 k.ú. Lukavec u Hořic
Záměr prodeje části pozemku p.č. 26/1 k.ú. Dobeš
Podání žádosti o převod pozemku č. 65/3 v k.ú. Černín z pozemkového úřadu
Schválení dokumentu „Plán rozvoje sportu“
Žádost o příspěvek – Linka bezpečí
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nájemní smlouva na pozemek 805/5 – Lesy ČR
Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026
Stanovení provozního řádu multifunkčního hřiště
Zvolení správce hřiště a stanovení jeho finanční odměny
Přijetí dotace z MZE na restaurování kamenného kříže v Dobši
Různé
* * *

Bod 1 – Schválení závěrečného účtu 2021
Předsedající předložil ke schválení závěrečný účet za rok 2021. Vyvěšeno: 22.4.2022 , sejmuto: 10.5.2022.
V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/1: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Závěrečný účet za rok 2021
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
* * *

Bod 2 – Výsledek hospodaření za rok 2021 a schválení účetní závěrky 2021
Předsedající předložil ke schválení výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 2021 s převodem zůstatku
ve výši +1.665.792,20,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek a následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/2: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo celoroční hospodaření a účetní
závěrku obce s převodem zůstatku ve výši +1.665.792,20,- Kč na účet obce 432 (výsledek
hospodaření předcházejících účetních období) za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
* * *

Bod 3 – Rozpočtové opatření II-2022
Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtového opatření č. II-2022. Příjmy se
navýšily o 3.196.428,- Kč (hlavní příjmy dotace NSA – hřiště, dotace MZE – křížek Dobeš). V diskuzi k tomuto
bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/3: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. II-2022.
* * *
Bod 4 - Přijetí dotace z NSA na multifunkční hřiště
Předsedající vyzval zastupitele ke schválení přijetí dotace ve výši 3.075.144,- Kč od Národní sportovní
agentury na výstavbu Multifunkčního hřiště. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo
hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/4: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace z Národní
sportovní agentury na výstavbu Multifunkčního hřiště v obci ve výši 3.075.144,- Kč.
* * *
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Bod 5 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 731/1 k.ú. Lukavec u Hořic
Předsedající předložil ke schválení Záměr prodeje/směny pozemků následovně:
a) Z výlučného vlastnictní obce Lukavec u Hořic přejde do výlučného vlastnictví pana XXX pozemek p.č.
731/5 (ost. plocha o výměře 303 m2, jak tento pozemek vznikl podle geom. plánu č. 393-27/2021
oddělením pozemku z p.č. 731/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lukavec u Hořic;
b) Z výlučného vlastnictví pana XXX přejdou do výlučného vlastnictví obce Lukavec u Hořic pozemky:
- P.č. 805/13 (zahrada o celkové výměře 141 m2, jak tento pozemek vznikl podle geom. Plánu č.
393-27/2021 oddělením dílu „c“ o výměře 139 m2 z pozemku p.č. 459/1 (zahrada) a oddělením
dílu „d“ pozemku pč.
805/13 (vodní plocha o výměře 2m2) a sloučením těchto dílů
v katastrálním území Lukavec u Hořic,
- P.č. 350/50 (trvalý travní porost o evidované výměře 39 m2),
- P.č. 350/12 (vodní plocha o evidované výměře 68 m2,
vše v katastrálním území Lukavec u Hořic.
Z vlastnictví obce se převádí pozemky v ceně 30.300,- Kč a do vlastnictví obce Lukavec u Hořic se převádí
pozemky v ceně 15.020,- Kč. Vzhledem k rozdílu cen převáděných pozemků se pan XXX zavazuje zaplatit
obci Lukavec u Hořic částku 15.280,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XIX/9: Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemků ve vlastnictví obce za
pozemky ve vlastnictví pana XXX následovně:
c) Z výlučného vlastnictní obce Lukavec u Hořic přejde do výlučného vlastnictví pana XXX
pozemek p.č. 731/5 (ost. plocha o výměře 303 m2), jak tento pozemek vznikl podle
geom. plánu č. 393-27/2021 oddělením pozemku z p.č. 731/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lukavec u Hořic;
d) Z výlučného vlastnictví pana XXX přejdou do výlučného vlastnictví obce Lukavec u Hořic
pozemky:
- P.č. 805/13 (zahrada o celkové výměře 141 m2), jak tento pozemek vznikl podle
geom. Plánu č. 393-27/2021 oddělením dílu „c“ o výměře 139 m2 z pozemku p.č.
459/1 (zahrada) a oddělením dílu „d“ pozemku p.č. 805/13 (vodní plocha o výměře
2m2) a sloučením těchto dílů v katastrálním území Lukavec u Hořic,
- P.č. 350/50 (trvalý travní porost o evidované výměře 39 m2),
- P.č. 350/12 (vodní plocha o evidované výměře 68 m2),
vše v katastrálním území Lukavec u Hořic.
Z vlastnictví obce se převádí pozemky v ceně 30.300,- Kč a do vlastnictví obce Lukavec u Hořic
se převádí pozemky v ceně 15.020,- Kč. Vzhledem k rozdílu cen převáděných pozemků se pan
XXX zavazuje zaplatit obci Lukavec u Hořic částku 15.280,- Kč.
* * *

Bod 6 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 26/1 k.ú. Dobeš
Předsedající předložil ke schválení Záměr prodeje části pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Dobeš o výměře 93 m2
panu XXX, bytem Lázně Bohdaneč. Předsedající dále navrhl cenu ve výši 150,- Kč/m2 včetně úhrady
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku kupujícím. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.
Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/6: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemku p.č. 26/1 o
celkové výměře 93m2 za cenu 150,- Kč/m2 panu XXX včetně úhrady veškerých nákladů
spojených s převodem pozemku a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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* * *

Bod 7 – Podání žádosti o převod pozemku č. 65/3 v k.ú. Černín ze Státního pozemkového úřadu
Předsedající informoval o žádosti pana XXX, který požádal obec, aby požádala Pozemkový úřad o bezúplatný
převod části pozemku p.č. 65/3 v k.ú. Černín do majetku obce. V diskuzi nebylo připomínek, následovalo
hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/7: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podání žádosti o bezúplatný
převod části pozemku p.č. 65/3 v k.ú. Černín od Státního pozemkového úřadu.
* * *

Bod 8 - Schválení dokumentu „Plán rozvoje sportu“
Předsedající předal slovo místostarostovi panu Bartošovi, který prezentoval dokument „Plán rozvoje sportu
obce Lukavec u Hořic 2022 – 2030“, vypracovaný dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění
pozdějších předpisů. Následovala diskuze a poté hlasování o schválení dokumentu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/8: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo Plán rozvoje sportu obec
Lukavec u Hořic 2022 - 2030.
* * *

Bod 9 - Žádost o příspěvek – Linka bezpečí
Předsedající předložil ZO žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí pro rok 2022 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. XX/9: Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000
Kč pro Linku bezpečí, z.s.
* * *
Bod 10 - Nájemní smlouva na pozemek 805/5 – Lesy ČR
Předsedající předložil ZO ke schválení nájemní smlouvu č. SML-00059-2022-947 s Lesy České republiky, s.p.
na pronájem 1m2 pozemku p.č. 805/5 v k.ú. Lukavec u Hořic s nájemným ve výši 100,- Kč/rok. V diskuzi
nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/10: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo nájemní smlouvu na
pronájem části pozemku p.č. 805/5 v k.ú. Lukavec u Hořic o výměře 1m2 s nájemným ve výši
100,- Kč/1m2/rok a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
* * *

Bod 11 – Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026
Předsedající v souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami navrhl schválit počet členů zastupitelstva na
7 zastupitelů. V diskuzi byl vznesen protinávrh na navýšení počtu členů na 9. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Protinávrh - 9 členů: Pro: 6, Proti: 3, Zdrželo: 0.
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Usnesení č. XX/11: Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů obecního zastupitelstva na období
2022 – 2026 v počtu 9.
* * *

Bod 12 - Stanovení provozního řádu multifunkčního hřiště
Předsedající předal slovo místostarostovi panu Bartošovi, který prezentoval návrh provozního řádu
multifunkčního hřiště. Předsedající dále navrhl cenu 100,- Kč/hodina pro obyvatele Lukavce, 150,- Kč/hodina
pro mimo-lukavecké a 50,- Kč za osvětlení s tím, že zájemci se budou prokazovat OP.
Pro informaci uvedl, že pravidelná údržba hřiště stojí cca 60-70.000 Kč/rok, životnost povrchu hřiště cca 1012 let. Následovala diskuze a poté hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/12: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo provozní řád multifukčního
hřiště včetně ceny pronájmu hřiště v následující výši:
a) Lukavečtí: 100,- Kč/hodina.
b) Mimo-lukavečtí: 150,- Kč/hodina.
c) Osvětlení: 50,- Kč/hodina.
* * *

Bod 13 - Zvolení správce hřiště a stanovení jeho finanční odměny
Předsedající předal slovo panu Bartošovi, aby prezentoval návrhy na správce hřiště a návrh stanovení
finanční odměny. Pan Bartoš prezentoval činnosti, které bude správce vykonávat. Správce bude jmenován na
zkušební dobu provozu hřiště v délce 6-ti měsíců, které skončí do 31.10.2022. ZO delegovalo pravomoc
výběru správce hřiště a jeho zástupce na místostarostu pana Jana Bartoše. Pan Bartoš navrhl stanovit
měsíční odměnu na zkušební dobu provozu hřiště 6-ti měsíců ve výši 3.000,- Kč. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/13: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo činnost správce
multifunkčního hřiště na zkušební dobu provozu hřiště v délce 6-ti měsíců do 31.10.2022,
pravomoc výběru správce delegovalo na místostarostu pana Bartoše a stanovilo výši měsíční
odměny na zkušební dobu provozu ve výši 3.000,- Kč.
* * *

Bod 14 - Přijetí dotace z MZE na opravu Křížku v Dobši
Předsedající vyzval zastupitele ke schválení přijetí dotace ve výši 97.020,- Kč od Ministerstva zemědělství na
restaurování kamenného kříže v Dobši. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení č. XX/14: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace ve výši 97.020,Kč na restaurování kamenného kříže v Dobši od Ministerstva zemědělství.
* * *

Bod 15 – Různé
a) Rozpočet na kulturní akce III.Q prezentovala předsedkyně kulturní komise paní Monika
Faltová:
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- Výstava k poctě Jana Teimera
- Výstava a vernisáž obrazů Nadi Suchomelové
Zastupitelé rozporovali částku na vernisáž akce, zejména částku na občerstvení. V diskuzi byla diskutována
výše částky na občerstvení vernisáže a byly vzneseny 2 návrhy, tj. 3000,- Kč a 4000 Kč. Následovalo
hlasování.
Výsledek hlasování:
Hlasování: 4.000,- Kč, Pro: 1, Proti: 7, Zdrželo se: 1
Hlasování: 3.000,- Kč, Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 2
Usnesení č. XX/15: Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo částku na občerstvení při
vernisáži výstav v Lukavci ve III.Q ve výši 3.000,- Kč, ostatní výdaje dle předloženého rozpočtu
na III.Q.
b) Paní Monika Faltová navrhla ponechat kus dřeva z pokácených lip u školy na nějaké
dřevosochařské dílo – znak obce, reliéf, apod.
c) Paní Monika Faltová prezentovala nabídku kurzu první pomoci pro širokou veřejnost se
zaměřením na obecné zásady a první pomoc u dětí s termínem říjen 2022. Kurz povede
zdravotnická záchranářka Michaela Hrnčířová, DiS. Cena kurzu 12.100,-Kč včetně DPH a
dopravy.
d) Předsedající informoval o stavu veřejného osvětlení v obci.
e) Termín příštího zasedání zastupitelstva obce: druhá polovina května.
* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 16.5.2022

Zapisovatel: Ilona Menclová

Podpisy ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé:

Starosta:

........................................
Monika Faltová

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

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

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

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

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