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Obec Lukavec u Hořic 
 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic 
konaného dne 09.02.2023 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 (Mgr. Jan 
Bartoš, Bc. Ilona Menclová 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 p. Marka Drahonínského a p. Pavla Fillu a zapisovatelem p. Petra Kotase, kteří 
s návrhem vyslovili souhlas. 
 

*  *  * 
 
Schválení programu 
Předsedající přednesl návrh programu zasedání: 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2023453/VB/02 na p.č. 26/1 v k.ú. Dobeš pro 
ČEZ Distribuce a.s. 

2. Podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace Trhovka – III. Etapa 
3. Podpis smlouvy na zpracování žádosti o dotaci 
4. Výběr zhotovitelů pro VŘ na opravu komunikace Trhovka – III. Etapa 
5. Rozšíření sběrného místa na tříděný odpad v Dobši o nádobu na kovový odpad 
6. Různé 

 
Předsedající navrhnul rozšířit program o bod „Výběr zhotovitelů pro VŘ na opravu komunikace ke Mlýnu“, k tomuto 
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Poté vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali další doplňující 
návrhy. Žádné nebyly vzneseny. Následovalo hlasování o schválení programu v této podobě: 
 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2023453/VB/02 na p.č. 26/1 v k.ú. Dobeš pro 
ČEZ Distribuce a.s. 

2. Podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace Trhovka – III. Etapa 
3. Podpis smlouvy na zpracování žádosti o dotaci 
4. Výběr zhotovitelů pro VŘ na opravu komunikace Trhovka – III. Etapa 
5. Rozšíření sběrného místa na tříděný odpad v Dobši o nádobu na kovový odpad 
6. Výběr zhotovitelů pro VŘ na opravu komunikace ke Mlýnu 
7. Různé 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený návrh programu zasedání. 
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*  *  * 

 
Bod 1 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2023453/VB/02 na p. č. 26/1 
v k. ú. Dobeš pro ČEZ Distribuce a.s. 
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2023453/VB/02 
na p. č. 26/1 v k. ú. Dobeš se společností ČEZ Distribuce za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč. V diskusi 
k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/1: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
2023453/VB/02 na p. č. 26/1 v k. ú. Dobeš s ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 
2000,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

*  *  * 

 
Bod 2 – Podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace Trhovka – III. Etapa 
 
ZRUŠENO 
 

*  *  * 

 
Bod 3 - Podpis smlouvy na zpracování žádosti o dotaci 
Předsedající předložil ke schválení smlouvu o zpracování žádosti o dotaci na opravu komunikace Trhovka – III. 
Etapa s manžely Damaškovými. Smlouva stanoví odměnu na 15000 Kč + 3% z výše získané dotace. V diskuzi 
k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zpracování žádosti o dotaci na Oprava komunikace 
Trhovka III. Etapa s manželi Damaškovými s odměnou 15000 Kč + 3% z výše získané dotace 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

*  *  * 

 
Bod 4 - Výběr zhotovitelů pro VŘ na opravu komunikace Trhovka – III. Etapa 
Předsedající navrhl na základě referencí a realizací oslovit pro výběrové řízení Oprava komunikace Trhovka – 
III. Etapa tyto 3 firmy: 

1) COLAS CZ, a.s. 
2) ROP-STAV s.r.o. 
3) SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 
Poté vyzval zastupitele, aby seznam doplnili. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Následovalo hlasování. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam firem, které budou osloveny s žádostí o nabídku do výběrového 
řízení „Oprava komunikace Trhovka – III. Etapa“. Seznam obsahuje tyto společnosti: COLAS CZ, a.s., 
ROP-STAV s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 



 
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, 09.02.2023 Str. 3 / 4 

*  *  * 

 
Bod 5 - Rozšíření sběrného místa na tříděný odpad v Dobši o nádobu na kovový odpad 
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost několika občanů Dobše o rozšíření sběrného místa na tříděný odpad 
v Dobši o sběrnou nádobu na kovový odpad. V diskusi nebylo k tomuto bodu připomínek. Následovalo hlasování. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření sběrného místa na tříděný odpad v Dobši o nádobu na kovový 
odpad. 

*  *  * 

 
Bod 6 - Výběr zhotovitelů pro VŘ na opravu komunikace ke Mlýnu 
Předsedající navrhl na základě referencí a realizací oslovit pro výběrové řízení Oprava komunikace ke Mlýnu 
tyto 3 firmy: 

1) COLAS CZ, a.s. 
2) ROP-STAV s.r.o. 
3) SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 
Poté vyzval zastupitele, aby seznam doplnili. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. Následovalo hlasování. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam firem, které budou osloveny s žádostí o nabídku do výběrového 
řízení „Oprava komunikace ke Mlýnu“. Seznam obsahuje tyto společnosti: COLAS CZ, a.s., ROP-STAV 
s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

*  *  * 

 
Bod 7 – Různé  
 
Bod 7a – Rozpočtové opatření č. IS/2023 
Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č. IS/2022. Výdaje se navýšily o 6387 Kč (vratky z voleb). V diskusi 
k tomuto bodu nebylo připomínek. 
 
Bod 7b – Žádost o půjčení koňského navijáku 
 
Předsedající informoval o žádosti o zapůjčení koňského navijáku a předložil návrh smlouvy o výpůjčce mezi SDH 
Lukavec u Hořic a Ing. Michalem Pavlem, Pecka 288. Účelem výpůjčky bude umístění koňského navijáku 
do expozice historické techniky ve Ždáru nad Metují a výpůjčka bude bezplatná. V diskusi nebylo k tomuto bodu 
připomínek. Následovalo hlasování. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce koňského navijáku mezi SDH 
Lukavec u Hořic a Ing. Michalem Pavlem, Pecka 288, a pověřuje starostu SDH podpisem smlouvy. 
Výpůjčka bude bezplatná. 
 
Bod 7c – Setkání Lukavců 2023 
 
Předsedající informoval o pozvánce na Setkání Lukavců, které se uskuteční 24.06.2023 v Lukavci u Fulneku. 
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Bod 7d – Stromy, Marek 
 
Zastupitel obce Marek Drahonínský přednesl návrh na výsadbu stromů podél silnice vedoucí k Dobši. V následné 
diskusi byl s tímto návrhem zastupiteli vyjádřen souhlas. Dále byla projednávána možnost výsadby aleje stromů 
také v lokalitě Trhovka, která ale prozatím není možná z důvodu budoucího vedení optického kabelu v uvažovaném 
místě. Následovalo hlasování a výsadbě stromů podél silnice k Dobši. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
 
Usnesení IV/7: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsadbu stromů podél silnice k Dobši a pověřuje Marka Drahoníského 
projednáním s příslušnými institucemi. 
 
Bod 7e – Příprava akce „Udílení cen Jivínského Štefana“ 
 
Předsedkyně Kulturního výboru obce Lukavec u Hořic paní Monika Dubcová informovala o průběhu a stavu příprav 
akce „Udílení cen Jivínského Štefana“, která proběhne v Lukavci u Hořic dne 25.02.2023. V diskusi ke kapacitě sálu 
bylo dohodnuto její rozšíření objednáním 20 ks židlí, 3 ks větších obdélníkových stolů a 2 ks menších čtvercových 
stolů. 
 
Bod 7f – Dopravní situace v Lukavci u Hořic 
 
Zastupitelka obce paní Kateřina Krutilová přednesla nespokojenost s dlouhodobým neřešením dopravní situace 
na silnici II/501 v obci Lukavec u Hořic s ohledem na nepřiměřeně vysokou rychlost projíždějících vozidel 
a vyslovila návrh na zřízení úsekového měření rychlosti v obci. Zastupitelstvo se shodlo na potřebě řádného 
projednání dopravní situace na příštím zasedání a eventuální přípravě písemné žádosti městu Hořice o zřízení 
úsekového měření rychlosti. 
 
Bod 7g – Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic 
 
Zastupitelstvo se shodlo na termínu příštího zasedání dne 13.04.2023 od 18:00 hodin. 
 

*  *  * 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne 13.02.2023 Zapisovatel: Petr Kotas 
 

Podpisy ověřovatelů zápisu 
 
Ověřovatelé: 
 
 .............................................. .................................... 
 Marek Drahonínský datum 
 
 
 ............................................. ................................... 
 Pavel Filla datum 
 
 
 
Starosta: 
 ............................................. ................................... 
 Ing. David Hladík  datum 


