
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,

konaného dne 31.10.2013, 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 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 p. Petra Kotase a p. Pavla Jünglinga a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, 
kteří s návrhem vyslovili souhlas. 

*  *  *

Schválení programu
Předsedající  přednesl  návrh  programu  zasedání.  Poté  vyzval  přítomné  členy  zastupitelstva,  aby  podali 
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh programu schválen všemi 8-mi hlasy.

Program:
1) Prodej pozemku p.č. 250/18 – Trhovka
2) Prodej pozemku p.č. 250/16 – Trhovka
3) Prodej pozemku p.č. 250/37 a 250/38 – Trhovka
4) Oprava kanalizace po povodni
5) Žádost o dotaci na opravu kanalizace po povodni
6) Pronájem hostince včetně bytu
7) Změna rozpočtu
8) Různé: a) Náklad tisku knih o Lukavci,   

b) Žádost o příspěvek na elektřinu – obchod,
c) Chyba v auditu – méně závažné chyby a nedostatky,
d) Žádost o zřízení věcného břemena - cesta ke Žďárského stodole,
e) Zrušení prodeje p.č. 135.

*  *  *

Bod 1 – Prodej pozemku p.č. 250/18 - Trhovka
Předsedající předložil žádost slečny Marcely Maixnerové bytem Hořice na odkoupení stavební parcely p.č. 
250/18 o výměře 884 m2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m2. Slečna Marcela Maixnerová žádá o výjimku oproti 
standardní smlouvě, a to prodloužení doby na vyřízení stavebního povolení ze 2 let na 4 roky. V diskuzi 
k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/18 na Trhovce v k.ú. Lukavec 
o výměře 884 m2 za 400,- Kč/m2 slečně Marcele Maixnerové bytem Hořice s prodloužením lhůty 
pro vyřízení stavebního povolení na 4 roky.  

  



*  *  *
Bod 2 – Prodej pozemku p.č. 250/16 - Trhovka
Předsedající  předložil  žádost  manželů  Jaroslava  a  Pavly  Jaklových  bytem Hořice  na  odkoupení  stavební 
parcely p.č. 250/16 o výměře  913 m2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo 
připomínek. Následovalo hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/16 na Trhovce v k.ú. Lukavec 
o výměře 913 m2 za 400,- Kč/m2 manželům Jaroslavu a Pavle Jaklovým bytem Hořice.   

*  *  *

Bod 3 – Prodej pozemku p.č. 250/37 a 250/38 - Trhovka
Předsedající předložil  žádost pana Bergmana bytem Libuň na odkoupení stavebních parcel p.č. 250/37 a 
250/38 o výměrách 616 a 627  m2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m2. Pan Bergman žádá o výjimku oproti 
standardní smlouvě, a to dobu na vyřízení stavebního povolení ze 2 let na 4 roky. V diskuzi k tomuto bodu 
nebylo připomínek. Následovalo hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č. 250/37 a 250/38 na Trhovce v k.ú. 
Lukavec  o  výměrách  616  a  627  m2 za  400,-  Kč/m2 panu  Bergmanovi  bytem  Libuň 
s prodloužením lhůty pro vyřízení stavebního povolení na 4 roky.  

*  *  *

Bod 4 – Oprava kanalizace po povodni 
Předsedající na základě stížnosti pana Flosmana o propadlé obecní kanalizaci na jeho zahradě navrhl udělat 
opravy a další úpravy obecní kanalizace – v parku u Noskových, celkem se jedná o 4 odvodňovací trubky do 
potoka.  S tím  souvisí  nutnost  vyhotovení  projektové  dokumentace.  Následovala  diskuze  a  hlasování  o 
schválení opravy kanalizace poškozené povodní.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  provedení  opravy  kanalizace  poškozené  povodní  a 
vypracování projektové dokumentace na tuto opravu.

*  *  *
Bod 5 – Žádost o dotaci na opravu kanalizace po povodni 
Předsedající  informoval  přítomné,  že  v současné  době  vyšel  dotační  titul  na  opravu  kanalizací  s výší 
příspěvku do výše 90% a navrhl požádat o dotaci na opravu obecní kanalizace, která byla schválena výše. 
V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na opravu kanalizace poškozené 
povodní. 

*  *  *
Bod 6 – Pronájem hostince včetně bytu 
Předsedající  informoval  přítomné,  že  na  základě  záměru pronájmu obecní  restaurace  zveřejněného dne 
obdržela obec celkem dvě nabídky na provozování této restaurace, a to od paní Ivany Martonové a paní 
Simony Prossové. Oba zájemci mají také zájem o pronájem bytu. Předsedající navrhl hlasovat o schválení 
zájemců jednotlivě. Předsedající dále navrhl ponechat výši nájemného z restaurace včetně sálu 1,- Kč ročně 
a výši nájemného z bytu 2.500,- Kč měsíčně za podmínky, že při podpisu smlouvy bude složena nájemcem 
záloha ve výši 10.000,- Kč a dále, že bude elektrika z hospody přehlášena na obec a elektrika z bytu bude 
nahlášena na pronajímatele. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování pro paní Ivanu Martonovou: Pro 3, Proti 5, Zdrželo se 0.
Výsledek hlasování pro paní Simonu Prossovou: Pro 5, Proti 3, Zdrželo se 0.

  



Nájemné 
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  pronájem  restaurace  Lucerna  včetně  sálu  a  bytu 
nájemkyni  paní  Simoně  Prossové  s nájemným  z restaurace  a  sálu  ve  výši  1,-  Kč  ročně  a 
nájemným z bytu 2.500,- Kč.

*  *  *

Bod 7 – Změna rozpočtu č. IV
Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. IV. Informoval o tom, že výdaje se navýšily o 
519.671,- Kč a příjmy o 655.700,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo 
hlasování o schválení změny rozpočtu č. IV.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. IV. 

*  *  *

Bod 8 – Různé 

Bod 8a) Náklad tisku knihy o Lukavci
Předsedající  navrhl  vytisknout  knihu o Lukavci,  jejímž autorem je pan Zdeněk Prchal  v nákladu 500 ks. 
Vydání této knihy bylo již dříve schváleno ZO. V diskuzi k tomuto bodu byl vznesen protinávrh vytisknout 
knihu nákladem 1000 ks. Poté následovalo hlasování.

Výsledek hlasování pro 1000 ks: Pro 3, Proti 5, Zdrželo se 0.
Výsledek hlasování pro 500 ks: Pro 5, Proti 3, Zdrželo se 0.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo tisk knihy o Lukavci v nákladu 500 ks. 

Bod 8b)  Žádost o příspěvek na elektřinu – obchod
Předsedající předložil žádost nájemce obchodu pana Adama Šťovíčka o příspěvek na elektřinu za rok 2013 ve 
výši 20.000,- Kč. Předsedající navrhl tento příspěvek schválit. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.

Výsledek hlasování pro 1000 ks: Pro 3, Proti 5, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na elektřinu nájemci obchodu panu Adamu 
Šťovíčkovi ve výši 20.000,- Kč  za rok 2013.  

Předsedající dále informoval:
c) Chybě  zjištění  auditem  hospodaření  obce  Lukavec  –  převod  .  Jedná  se  o  chybu  z  méně 

závažných chyb a nedostatků.
d) Byla odložena žádost pana Bohumila Flosmana o zřízení věcného břemena - cesta ke Žďárského 

stodole, a to z toho důvodu, že obec v blízké budoucnosti neplánuje prodej přilehlých pozemků, 
čímž by mu měl být znemožněn přístup na jeho pozemky.

e) Byl zrušen prodej pozemku p.č. 135/3 v k.ú. Lukavec paní Andělové. 

*  *  *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 31.10.2013

Zapisovatel: Ilona Menclová 

  



USNESENÍ č. 5/2013
ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 31.10.2013
I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 

1) Prodej pozemku p.č. 250/18 – Trhovka
2) Prodej pozemku p.č. 250/16 – Trhovka
3) Prodej pozemku p.č. 250/37 a 250/38 – Trhovka
4) Oprava kanalizace po povodni
5) Žádost o dotaci na opravu kanalizace po povodni
6) Pronájem hostince včetně bytu
7) Změna rozpočtu
8) Různé: a) Náklad tisku knih o Lukavci,   

b) Žádost o příspěvek na elektřinu – obchod,
c) Chyba v auditu – méně závažné chyby a nedostatky,
d) Žádost o zřízení věcného břemena - cesta ke Žďárského stodole,
e) Zrušení prodeje p.č. 135.

II.  Zastupitelstvo  obce  Lukavec  u  Hořic  schválilo prodej  pozemku p.č.  250/18 na  Trhovce  v k.ú. 
Lukavec  o  výměře  884  m2 za  400,-  Kč/m2 slečně  Marcele  Maixnerové  bytem  Hořice 
s prodloužením lhůty pro vyřízení stavebního povolení na 4 roky.  
   
III.  Zastupitelstvo obce  Lukavec u Hořic  schválilo prodej  pozemku p.č.  250/16 na Trhovce v k.ú. 
Lukavec o výměře 913 m2 za 400,- Kč/m2 manželům Jaroslavu a Pavle Jaklovým bytem Hořice. 

IV.  Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemků p.č. 250/37 a 250/38 na Trhovce 
v k.ú.  Lukavec  o  výměrách  616  a  627  m2 za  400,-  Kč/m2 panu  Bergmanovi  bytem  Libuň 
s prodloužením lhůty pro vyřízení stavebního povolení na 4 roky.    

V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo provedení opravy kanalizace poškozené povodní a 
vypracování projektové dokumentace na tuto opravu.
 
VI.  Zastupitelstvo  obce  Lukavec  u  Hořic  schválilo   podání  žádosti  o  dotaci  na opravu kanalizace 
poškozené povodní. 

VII.  Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo pronájem restaurace Lucerna včetně sálu a bytu 
nájemkyni  paní  Simoně  Prossové  s nájemným  z restaurace  a  sálu  ve  výši  1,-  Kč  ročně  a 
nájemným z bytu 2.500,- Kč.

VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. IV.

IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo tisk knihy o Lukavci v nákladu 500 ks.

X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo příspěvek na elektřinu nájemci obchodu panu Adamu 
Šťovíčkovi ve výši 20.000,- Kč  za rok 2013.  

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé: ........................................ dne ..............................
Petr Kotas

....................................... dne .............................
Pavel Jüngling

Starosta: ....................................... dne .............................
        David Hladík

  



Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,

konaného dne 26.8.2013, 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, 
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. Tomáš Kameník a p. Julius Bango a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, 
kteří s návrhem vyslovili souhlas. 

*  *  *

Schválení programu
Předsedající  přednesl  návrh  programu  zasedání.  Poté  vyzval  přítomné  členy  zastupitelstva,  aby  podali 
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh programu schválen všemi 7-mi hlasy.

Program:
9) Prodej pozemku p.č. 250/19 - Trhovka
10) Zřízení věcného břemene p.č. 184/1 v k.ú.Černín
11) Navýšení ceny komunikace Trhovka (zvýšení sazby DPH)
12) Změna rozpočtu č. III
13) Placená inzerce na rádiu Černá Hora - prodej parcel na Trhovce 
14) Různé

*  *  *

Bod 1 – Prodej pozemku p.č. 250/19 - Trhovka
Předsedající předložil žádost manželů Bílkových na odkoupení stavební parcely p.č. 250/19 o výměře 903 m2 

na Trhovce za cenu 400,- Kč/m2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/19 na Trhovce v k.ú. Lukavec 
o výměře 903 m2 za 400,- Kč/m2 manželům Bílkovým.  

*  *  *

Bod 2 – Zřízení věcného břemene p.č. 184/1 v k.ú. Černín
Předsedající  předložil  zastupitelstvu  obce  ke  schválení  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-
2008086VB/3 na p.č. 184/1 v k.ú. Černín, kterou obec Lukavec uzavírá s ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o 
přípojku elektriky k parcele pana Fofa (Černín). V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovala 
diskuze a hlasování.   

  



Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0. 
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-
2008086VB/3 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 184/1 v k.ú. Černín.

*  *  *

Bod 3 – Navýšení ceny komunikace Trhovka (zvýšení sazby DPH)  
Předsedající informoval přítomné, že finální cena výstavby komunikace na Trhovce je 2.480.350,28,-Kč bez 
DPH.  K navýšení  ceny  došlo  kvůli  navýšení  sazby  DPH  v roce  2013.  Celkově  uhrazená  cena  je  tedy 
2.988.969,- Kč s DPH. Následovalo hlasování o schválení navýšení ceny komunikace na Trhovce. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny za výstavbu komunikace na Trhovce na 
2.988.969,- Kč s DPH.  

*  *  *

Bod 4 – Změna rozpočtu č. III   
Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. III. Informoval o tom, že výdaje se navýšily o 
2.221.269,- Kč a příjmy o 299.084,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo 
hlasování o schválení změny rozpočtu č. III.  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. III. 

*  *  *

Bod 5 – Placená inzerce na rádiu Černá Hora – prodej parcel na Trhovce    
Předsedající předložil návrh na placenou inzerci na prodej stavebních parcel na Trhovce ve variantách 4x spot 
denně nebo 5x spot denně, Po-Pá nebo Po-Ne. Navrhl schválit variantu 4x spot denně Po-Ne v ceně 7.598,- 
Kč bez DPH po dobu dvou týdnů. Následovala diskuze a hlasování o schválení placené inzerce zveřejněné na 
rádiu Černá Hora.    

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  placenou  inzerci  na  prodej  stavebních  parcel  na 
Trhovce   uveřejněnou na rádiu Černá Hora za cenu 7.598,- Kč bez DPH (4x denně, Po-Ne)/1 
týden po dobu dvou týdnů. 

*  *  *

Bod 6 – Různé 
a) Žádost pana M. Nádvorníka o náhradu poničených zaměřovacích bodů – trubky na parcele 252/1 – 

původní 247/1.
b) Zakončení silnice na Trhovce na obou stranách obrubníky v ceně do 40.000,- Kč.

*  *  *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 26.8.2013

Zapisovatel: Ilona Menclová 

  



USNESENÍ č. 4/2013
ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 26.8.2013

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 
1) Prodej pozemku p.č. 250/19 - Trhovka
2) Zřízení věcného břemene p.č. 184/1 v k.ú.Černín
3) Navýšení ceny komunikace Trhovka(zvýšení sazby DPH)
4) Změna rozpočtu č. III
5) Placená inzerce na rádiu Černá Hora - prodej parcel na Trhovce 
6) Různé

II.  Zastupitelstvo  obce  Lukavec  u  Hořic  schválilo prodej  pozemku p.č.  250/19 na  Trhovce  v k.ú. 
Lukavec o výměře 903 m2 za 400,- Kč/m2 manželům Bílkovým.
     

III. Zastupitelstvo  obce  Lukavec  u  Hořic  schválilo smlouvu o  zřízení  věcného břemene č.  IV-12-
2008086VB/3 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 184/1 v k.ú. Černín.
 

IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo  navýšení ceny za výstavbu komunikace na Trhovce 
na 2.988.969,- Kč s DPH.  

V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. III.

VI.  Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo placenou inzerci na prodej stavebních parcel na 
Trhovce   uveřejněnou na rádiu Černá Hora za cenu 7.598,- Kč bez DPH (4x denně, Po-Ne)/1 
týden po dobu dvou týdnů. 

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé: ........................................ dne ..............................
Tomáš Kameník

....................................... dne .............................
Julius Bango

Starosta: ....................................... dne .............................
David Hladík

  



Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,

konaného dne 1.7.2013, 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 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 p. Tomáš Kameník a p. Julius Bango a zapisovatelem p. Ilonu Menclovou, 
kteří s návrhem vyslovili souhlas. 

*  *  *

Schválení programu
Předsedající  přednesl  návrh  programu  zasedání.  Poté  vyzval  přítomné  členy  zastupitelstva,  aby  podali 
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh programu schválen všemi 8-mi hlasy.

Program:

15) změna rozpočtu č. II,
16) žádost o prodej pozemku p.č. 172/14 v k.ú. Lukavec,
17) pronájem obecní restaurace Lucerna včetně bytu,
18) různé. 

*  *  *

Bod 1 – Změna rozpočtu č. II
Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. II. Informoval o tom, že výdaje se navýšily o 
9.500,- Kč a příjmy o 259.687,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo 
hlasování o schválení změny rozpočtu č. II.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. II. 

*  *  *

Bod 2 – Žádost o prodej pozemku p.č. 172/14 v k.ú. Lukavec
Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení žádost manželů Kupkových na odkup pozemku p.č. 
172/14 v k.ú. Lukavec. Výměra parcely je 500 m2 (louka). Žadatelé by si na tomto pozemku, který přes 
cestu přiléhá k jejich pozemkům, rádi vystavěli garáž, kterou nemají možnost z důvodů terénu umístit na 
svých pozemcích. Předsedající dále sdělil, že výstavba garáže na této parcele by vyžadovala změnu územního 

  



plánu a z tohoto důvodu navrhl žádost zamítnout. Dále sdělil, že se tam nachází vodní ochranné pásmo, což 
je další důvod, proč této žádosti nevyhovět. Následovala diskuze a hlasování.   

Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 6, Zdrželo se 0. 
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  zamítlo  žádost  manželů  Kupkových  na  odkup  pozemku  p.č. 
172/14 v k.ú. Lukavec.   

*  *  *

Bod 3 – Pronájem obecní restaurace Lucerna včetně bytu 
Předsedající informoval přítomné, že na základě záměru pronájmu obecní restaurace obdržela obec celkem 
jednu nabídku na provozování této restaurace, a to od pana Michala Burdy. Zájemce p. Burda má zájem také 
o  pronájem bytu.  Předsedající  navrhl  pronájem obecní  restaurace  tomuto  zájemci  schválit.  Následovalo 
hlasování o schválení nájemce restaurace. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem restaurace Lucerna včetně bytu nájemci panu 
Michalu Burdovi. 

Předsedající dále navrhl, aby měsíční nájem restaurace byl stanoven symbolicky, a to ve výši 1,- Kč za měsíc. 
Následovala diskuze. Pan Janoušek navrhl výši nájemného 500,- Kč. 

Výsledek hlasování pro 1. návrh ve výši 500,- Kč: Pro 1, Proti 7, Zdrželo se 0.

Následovalo hlasování o stanovení výše nájemného ve výši 1,- Kč.

Výsledek hlasování pro 2. návrh ve výši 1,- Kč: Pro 7, Proti 1, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nájemné restaurace včetně sálu ve výši 1,- Kč měsíčně. 

Předsedající dále navrhl, aby měsíční nájem bytu byl stanoven ve výši 2.500,- Kč za měsíc. Následovalo 
hlasování.  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nájemné bytu ve výši 2.500,- Kč měsíčně.  

*  *  *

Bod 4 – Různé 
c) Stav výstavby na Trhovce – firma OBIS předělala celý vodovod (uložila ho níže do země), firma ATM, 

která bude předělávat hutnění začne co nejdříve. 22.-23. července bude proveden kufr pod asfaltový 
koberec a následně po 5-6 dnech se bude pokládat asfaltový koberec. 

d) P. Janoušek navrhl začít řešit výstavbu pergoly u hřiště.

*  *  *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 1.7.2013

Zapisovatel: Ilona Menclová 

  



USNESENÍ č. 3/2013
ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 1.7.2013

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 
1) změna rozpočtu č. II,
2) žádost o prodej pozemku p.č. 172/14 v k.ú. Lukavec,
3) pronájem obecní restaurace Lucerna včetně bytu,
4) různé. 

II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu č. II.  
     

III. Zastupitelstvo  obce  Lukavec  u  Hořic  zamítlo prodej  pozemku  p.č.  172/14  v k.ú.  Lukavec 
manželům Kupkovým.   
 

IV.  Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo pronájem restaurace Lucerna včetně bytu nájemci 
panu Michalu Burdovi. Nájem byl stanoven ve výši 1,- Kč/měsíčně za restauraci+sál a 2.500,- 
Kč/měsíčně za byt.  

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé: ........................................ dne ..............................
Tomáš Kameník

....................................... dne .............................
Julius Bango

Starosta: ....................................... dne .............................
David Hladík

  



Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,

konaného dne 30.05.2013, 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 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 p Kateřinu Krutilovou a p. Jaroslava Janouška a zapisovatelem p. Ilonu 
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. 

*  *  *

Schválení programu
Předsedající  přednesl  návrh  programu  zasedání.  Poté  vyzval  přítomné  členy  zastupitelstva,  aby  podali 
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh programu schválen všemi 8-mi hlasy.

Program:

19) Schválení účetní závěrky 2012,
20) přijetí dotace z Lázeňského mikroregionu,
21) projekty na zateplení obecních budov (prodejna, OÚ, bývalá škola),
22) prodej stavební parcely p.č. 250/33 Trhovka,
23) záměr prodeje pozemku p.č. 135/3,
24) záměr směny části pozemku p.č. 265/7 (obec Lukavec) a části pozemku p.č. 265/8,
25) záměr směny části pozemku p.č. 265/7 (obec Lukavec)  a části pozemku p.č. 350/13,
26)  oprava hutnění hlíny nad kanalizací Trhovka,
27) záměr pronájmu obecní restaurace s bytem Lucerna, 
28) různé. 

*  *  *

Bod 1 – Schválení účetní závěrky 2012 
Předsedající  předložil  ke  schválení  účetní  závěrku  obce  za  rok  2012  s  převodem  zůstatku  ve  výši 
+1.190.033,45 Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování o schválení 
účetní závěrky obce za rok 2012.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2012 a převod zůstatku ve 
výši +1.190.033,45 Kč na účet 432.

*  *  *

  



Bod 2 – Schválení dotace z Lázeňského mikroregionu
Předsedající informoval přítomné o přijetí dotace ve výši 10.684,- Kč (smlouva o přijetí dotace), kterou obec 
obdržela  od Lázeňského mikroregionu. Na minulém zasedání  zastupitelstva bylo rozhodnuto,  že finanční 
prostředky  budou  použity  na  zazdění  výlohy  obchodu  a  mříž  na  vstupní  dveře,  což  by  mělo  zabránit 
případným dalším krádežím a dále přispět k zateplení obchodu. K diskuzi v tomto bodu nebylo připomínek. 
Následovalo hlasování o schválení přijetí dotace.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  přijetí  dotace  ve  výši  10.684,-  Kč  od  Lázeňského 
mikroregionu, která bude použita na zazdění výlohy u obchodu a mříž na vstupní dveře.  

*  *  *

Bod 3 – Projekty na zateplení obecních budov (prodejna, OÚ, bývalá škola)
Předsedající  prezentoval  energetické  a ekonomické  studie  obecních  objektů  prodejny,  obecního  úřadu a 
bývalé  školy  včetně případné návratnosti  a  finanční  náročnosti.  Dále  navrhl,  aby se  nechaly vypracovat 
projekty  na  zateplení  budov,  které  by  byly  následně  použity  pro  žádost  o  dotaci  na  zateplení  v rámci 
programu Zelená úsporám. Následovala diskuze o tom, zda dát projekty zhotovit či nikoliv. V současné době 
máme nabídky na zhotovení projektu od firmy AXIOM, ale bylo rozhodnuto poptat ještě nějakou další firmu. 
Zhotovení projektu na jednu budovu bude stát  cca 45.000,- Kč. Následovalo hlasování o schválení zhotovení 
projektů na zateplení.    

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  zhotovení  projektů  na  zateplení  obecních  budov 
(prodejna,  bývalá  škola  a  obecní  úřad),  které  budou použity  pro  žádost  o  dotaci  na  jejich 
zateplení v rámci programu Zelená úsporám.  

*  *  *

Bod 4 – Prodej stavební parcely p.č. 250/33 Trhovka
Předsedající předložil žádost manželů Kocourkových na odkoupení stavební parcely p.č. 250/33 o výměře 654 
m2 na Trhovce za cenu 400,- Kč/m2. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 250/33 na Trhovce v k.ú. Lukavec 
o výměře 654 m2 za 400,- Kč/m2 manželům Kocourkovým.  

*  *  *

Bod 5 – Záměr prodeje pozemku p.č. 135/3   
Předsedající informoval o žádosti paní Andělové Anně Marii, bytem Záskalí 75, Hodkovice nad Mohelkou o 
odkoupení pozemku p.č. 135/3 o výměře 923 m2 a  navrhnul tento pozemek prodat vzhledem k tomu, že 
zájemci chtějí odkoupit od pana Šimka rozestavěný dům a tento pozemek k tomuto pozemku přiléhá. Za 
pozemek nabídla 150,- Kč/m2, s tím, že požaduje splátkový kalendář na 5 let s podmínkou zápisu změny 
vlastníka v katastru až po splacení celé částky. Vyvěšeno 17.4.,  sejmuto 20.5.2013. Nikdo z přítomných 
neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování.     

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  záměr  prodeje  a  prodej  pozemku p.č.  135/3  v k.ú. 
Lukavec o výměře 932 m2 za 150,- Kč/m2 paní Andělové Anně Marii se splátkovým kalendářem 
na 5 let. 

*  *  *

  



Bod 6 – Záměr směny části pozemku p.č. 265/7 (obec Lukavec) a části pozemku p.č. 265/8
Předsedající  předložil  ke  schválení  směnu  části  pozemku  p.č.  265/7  v k.ú.  Lukavec,  který  vlastní  obec 
Lukavec, za část pozemku p.č. 265/8, kterou vlastní paní Wiesnerová a paní Swatoňová. Vyvěšeno 17.4., 
sejmuto  20.5.2013.  Jedná  se  o  výměru  celkem  100  m2.  V diskuzi  k tomuto  bodu  nebylo  připomínek. 
Následovalo hlasování.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu části pozemku p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec, která 
je ve vlastnictví obce, za část pozemku p.č. 265/8, která je ve vlastnictví paní Wiesnerové a 
Swatoňové o celkové výměře 100 m2.  

*  *  *

Bod 7 – Záměr směny části pozemku p.č. 265/7 (obec Lukavec) a části pozemku p.č. 350/13
Předsedající  předložil  ke  schválení  směnu části  pozemku p.č.  265/7 v k.ú.  Lukavec,  kterou vlastní  obec 
Lukavec, za část pozemku p.č. 350/13, kterou vlastní pan Zdeněk Jón. Jedná se o výměru celkem 65 m2. 
Vyvěšeno 17.4., sejmuto 20.5.2013. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu části pozemku p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec, která 
je ve vlastnictví obce, za část pozemku p.č. 350/13, která je ve vlastnictví pana Jóna, o celkové 
výměře 65 m2.

*  *  *

Bod 8 – Oprava hutnění hlíny nad kanalizací Trhovka     
Předsedající informoval o stavu výstavby komunikace na Trhovce. Informoval o tom, že již dvakrát zaslal 
reklamaci  firmě  OBIS  na  nedostatečné  hutnění  materiálu.  Firma  OBIS  zatím  na  reklamaci  odpověděla 
negativně.  Předsedající navrhl, aby obec uhradila přehutnění nad kanalizací a nad všemi přípojkami, aby 
mohla pokračovat výstavba komunikace a následně náklady související s přehutněním požadovat po firmě 
OBIS. Náklady na přehutnění jsou ve výši cca 260.000,- Kč. Následovala diskuze, ve které nebylo připomínek 
a dále hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo opravu hutnění nad kanalizací na Trhovce v ceně cca 
260.000,- Kč.  

*  *  *

Bod 9 – Záměr pronájmu obecní restaurace s bytem Lucerna 
Předsedající informoval o tom, že byl  vyvěšen záměr na pronájem obecní restaurace včetně bytu od 1. 
června 2013. Termín pro podání nabídek byl do 27.5.2013 a do této doby neobdržela obec žádnou nabídku o 
pronájem. Lhůta pro nabídky bude tedy prodloužena a záměr bude zveřejněn také v novinách. 

*  *  *

Bod 10 – Různé
Předsedající informoval přítomné o následujícím:

a) Přehlášení elektrické energie pro obecní restauraci a byt na obecní úřad. 
b) Přehlášení elektrické energie obecní prodejny na nájemce - Šťovíčkovi. 
c) Schválení nového pracovníka na VPP – pan Josef Falta, nastupuje dne 1. června 2013.
d) Napouštění koupaliště z obecního vodovodu: náklady jsou cca 15.000,- Kč.

  



e) Výsledky rozborů vody z obecního vodovodu: opět byl zvýšení Bor, výjimka 1,4, v době odběru bor 
1,6. 

f) Průběh výstavby komunikace na Trhovce.
g) Prodloužení dotace na výstavbu komunikace na Trhovce. 

*  *  *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2013

Zapisovatel: Ilona Menclová 

  



USNESENÍ č. 2/2013
ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 30.5.2013

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 
1) Schválení účetní závěrky 2012,
2) přijetí dotace z Lázeňského mikroregionu,
3) projekty na zateplení obecních budov (prodejna, OÚ, bývalá škola),
4) prodej stavební parcely p.č. 250/33 Trhovka,
5) záměr prodeje pozemku p.č. 135/3,
6) záměr směny části pozemku p.č. 265/7 (obec Lukavec) a části pozemku p.č. 265/8,
7) záměr směny části pozemku p.č. 265/7 (obec Lukavec)  a části pozemku p.č. 350/13,
8)  oprava hutnění hlíny nad kanalizací Trhovka,
9) záměr pronájmu obecní restaurace s bytem Lucerna, 
10) různé. 

II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo účetní závěrku obce za rok 2012 a převod zůstatku 
     ve výši +1.190.033,45 Kč na účet 432. 

III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace ve výši 10.684,- Kč od Lázeňského 
      mikroregionu, která bude použita na zazdění výlohy u obchodu a mříž na vstupní dveře.  
 
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zhotovení projektů na zateplení obecních budov 
     (prodejna, bývalá škola a obecní úřad), které budou použity pro žádost o dotaci v rámci 
     Zelené úsporám.  

V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo prodej pozemku p.č. 250/33 na Trhovce v k.ú. 
    Lukavec o výměře 654 m2 za 400,- Kč/m2 manželům Kocourkovým.   

VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo záměr prodeje a prodej pozemku p.č. 135/3 v k.ú. 
Lukavec  o  výměře  932  m2  za  150,-  Kč/m2  paní  Andělové  Anně  Marii  se  splátkovým 
kalendářem na 5 let. 

VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo směnu části pozemku p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec, 
      která je ve vlastnictví obce, za část pozemku p.č. 265/8, která je ve vlastnictví paní 
      Wiesnerové a Swatoňové o celkové výměře 100 m2.  

VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo směnu části pozemku p.č. 265/7 v k.ú. Lukavec, 
        která je ve vlastnictví obce, za část pozemku p.č. 350/13, která je ve vlastnictví pana Jóna, 
        o celkové výměře 65 m2.

IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo opravu hutnění nad kanalizací na Trhovce v ceně cca 
     260.000,- Kč.  

Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé: ........................................ dne ..............................
Kateřina Krutilová

....................................... dne .............................
Jaroslav Janoušek

Starosta: ....................................... dne .............................
      David Hladík

  



Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,

konaného dne 28.03.2013, 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 p.  Tomáše Kameníka a p.  Pavla Jünglinga a zapisovatelem p.  Ilonu 
Menclovou, kteří s návrhem vyslovili souhlas. 

*  *  *

Schválení programu
Předsedající  přednesl  návrh  programu  zasedání.  Poté  vyzval  přítomné  členy  zastupitelstva,  aby  podali 
doplňující návrhy. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh programu schválen všemi 8-mi hlasy.

Program:

29) změna rozpočtu č. I,
30) přijetí dotace od Lázeňského mikroregionu,
31) žádost o odkoupení části pozemku p.č. 179 v k.ú. Černín,
32) prořezání, pokácení a snížení stromů v obci,
33) energetický audit budov (škola, obecní úřad, obchod),
34) rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadě,
35) rekonstrukce kabinetu ve škole,
36) podání žaloby na společnost Progles za zničenou komunikaci na Vidlák,
37) finanční dar na Vítání občánků,
38) schválení závěrečného účtu a výsledek auditu za r. 2012,
39) různé.

*  *  *

Bod 1 – Změna rozpočtu č. I
Předsedající předložil ke schválení změnu rozpočtu obce č. I. Informoval o tom, že výdaje se navýšily o 
100.508,- Kč a příjmy o 32.800,- Kč. Nikdo z přítomných neměl připomínky k tomuto bodu. Následovalo 
hlasování o schválení změny rozpočtu č. I.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu obce č. I. 

*  *  *

  



Bod 2 – Přijetí dotace od Lázeňského mikroregionu
Předsedající  informoval  přítomné  o  dotaci  ve  výši  10.684,-  Kč,  kterou  obec  obdrží  od  Lázeňského 
mikroregionu. Jedná se o finanční  prostředky,  které byly  prostřednictvím příspěvků od jednotlivých obcí 
zaslány mikroregionu a které se do konce roku 2012 nevyčerpaly. Mohou být použity pouze na neinvestiční 
akce. Předsedající dále navrhl, aby tyto peníze byly použity na zazdění výlohy obchodu a mříž na vstupní 
dveře, což by mělo zabránit případným dalším krádežím a dále přispět k zateplení obchodu. Následovala 
diskuze, ve které se diskutoval způsob zazdění výloh (zda integrovat okno či nikoliv) a poté hlasování o přijetí 
dotace a jejího využití. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0. 
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  přijetí  dotace  ve  výši  10.684,-  Kč  od  Lázeňského 
mikroregionu a její použití na zazdění výlohy u obchodu a mříž na vstupní dveře.  

*  *  *

Na jednání zastupitelstva obce se dostavil poslední ze zastupitelů pan Jaroslav Janoušek.

*  *  *

Bod 3 – Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 179 v k.ú. Černín
Předsedající informoval přítomné o žádosti paní Rybové na odkoupení části pozemku p.č. 179 v k.ú. Černín. 
Dále informoval, že podobná žádost na odkoupení pozemku byla podána a zamítnuta již v roce 2012 a navrhl 
tento pozemek neprodávat. Následovala diskuze a hlasování.

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost paní Rybové na odkoupení části pozemku p.č. 179 
v k.ú. Černín.  

*  *  *

Bod 4 – Prořezání, pokácení a snížení stromů
Předsedající informoval o prořezání a pokácení stromů v obci, které bylo provedeno z důvodu bezpečnosti 
občanů. Dále sdělil, že se jedná o bezpečnostně zdravotní prořez.  

Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  vzalo  na  vědomí  informaci  o  prořezání,  pokácení  a  snížení 
stromů.  

*  *  *

Bod 5 – Energetický audit budov (škola, obecní úřad, obchod)  
Předsedající  navrhnul,  aby  se  nechaly  vypracovat  energetické  audity  na  obecní  budovy,  u  kterých  se 
předpokládá, že by se v budoucnu mohly zateplovat (např. z programu Zelená úsporám), vyměňovat okna, 
apod.,  tedy  škola,  obecní  úřad  a  obchod.  Energetické  audity  jsou  zdarma.  Nikdo  z  přítomných  neměl 
připomínky k tomuto bodu. Následovalo hlasování.    

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování energetických auditů budov školy, 
obchodu a obecního úřadu.  

*  *  *

  



Bod 6 – Rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadě  
Předsedající upozornil  na neuspokojivý stav sociálního zařízení na obecním úřadě a absenci kuchyňského 
koutku a navrhl, aby se stávající sociálního zařízení zrekonstruovalo a vytvořila se tak větší toaleta a prostor 
pro uložení úklidových potřeb. V rohu jednací místnosti se pak vytvoří malá kuchyňská linka, která umožní 
přípravu jídel/občerstvení, omytí nádobí, uložení nádobí, apod. Následovala diskuze o rozsahu úprav a dále o 
částce,  která se na rekonstrukci  uvolní.  Zastupitelé  se  pak dohodli  na  částce 70.000,-  Kč.  Následovalo 
hlasování.    

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 2, Zdrželo se 0.
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  rekonstrukci  sociálního  zařízení  a  vytvoření 
kuchyňského koutu na obecním úřadě v ceně do 70.000,- Kč.   

*  *  *

Bod 7 – Rekonstrukce kabinetu ve škole   
Předsedající upozornil na neuspokojivý stav zázemí jednací místnosti ve škole a dále absenci kuchyňského 
koutu. Navrhl, aby se kabinet ve škole zrekonstruoval podobně jako místnost knihovny (podlaha, oštukování 
zdí,  apod.).  Následovala  diskuze,  z níž  vzešla  i  potřeba upravit  stávající  místnost  pro uložení  úklidových 
prostředků (vytvoření malé pracovní/kuchyňské plochy, skřínky pro uložení nádobí, dřez, výlevka pro úklid a 
prostor pro uložení úklidových prostředků). Výsledkem diskuze byla také částka, do které se rekonstrukce 
měla vejít, a to 70.000,- Kč. Následovalo hlasování.    

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci kabinetu a úpravu úklidové místnosti ve 
škole v ceně do 70.000,- Kč. 

*  *  *

Bod 8 – Podání žaloby na společnost Progles za poškozenou cestu na Vidlák    
Předsedající informoval o stavu řešení škody na cestě na Vidlák, kterou způsobila vozidla společnosti Progles 
při těžbě dřeva. Byla způsobena škoda ve výši 467.000,- Kč. Dále informoval, že výlohy spojené s podáním 
žaloby k soudu jsou 5% ze žalované částky, což činí  23.000,-  Kč.  Následovala diskuze,  ve které nebylo 
připomínek a dále hlasování. 

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žaloby na společnosti Progles, která způsobila 
poškození cesty na Vidlák. 

*  *  *

Bod 9 – Finanční dar na Vítání občánků     
Předsedající informoval, že v květnu se bude konat Vítání občánků a požádal o schválení finančního daru 
rodičům každého nového občánka ve výši 1.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu nebylo připomínek.

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  finanční  dar  rodičům nových  občánků  u  příležitosti 
slavnostního přivítání do života (Vítání občánků) ve výši 1.000,- Kč.  

*  *  *

Bod 10 – Schválení závěrečného účtu a výsledek auditu hospodaření obce za r. 2012 
Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2012, která je bez závad. Závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

  



obce za  rok  2012 (vyvěšeno  od  29.2.2013 do 28.3.2013)  je  k nahlédnutí  na  obecním úřadě.  V diskuzi 
k tomuto bodu nebylo připomínek. Následovalo hlasování.  
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 
rok 2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.

*  *  *

Bod 11 – Různé
1) Předsedající  informoval  o  tom,  že znovu obnovil  reklamaci  úpravny vody pro obecní  vodovod u 

společnosti OBIS. 
2) Předsedající  dále  informoval,  že  v brzké  době budou provedeny zkoušky  hutnění  nad kanalizací 

v silnici Na Trhovce a na jejím základě bude rozhodnuto o dalším postupu. 
3) Žádost pana Vladimíra Hůlky na opravu cesty – bude zjištěno u Policie, v jakém stavu je šetření a 

následně se rozhodne, zda se bude řešit jako škodní událost nebo opraveno z prostředků obce.
4) Předsedající předložil Žádost Ing. Ladislava Pavla o prořez stromů na návsi v Černíně. Jedná se o 

bezpečnostně zdravotní prořez. Následovala diskuze, ve které bylo rozhodnuto prořezat také lípy na 
návsi v Dobši, jak je uvedeno v bodě 4. 
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo bezpečnostně zdravotní prořez stromů na návsi 
v Dobši a Černíně. 

*  *  *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 1.4.2013

Zapisovatel: Ilona Menclová 

  



USNESENÍ č. 1/2013
ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 28.3.2013

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 
1) změna rozpočtu č. I,
2) přijetí dotace od Lázeňského mikroregionu,
3) žádost o odkoupení části pozemku p.č. 179 v k.ú. Černín,
4) prořezání, pokácení a snížení stromů v obci,
5) energetický audit budov (škola, obecní úřad, obchod),
6) rekonstrukce sociálního zařízení na obecním úřadě,
7) rekonstrukce kabinetu ve škole,
8) podání žaloby na společnost Progles za zničenou komunikaci na Vidlák,
9) finanční dar na Vítání občánků,
10) schválení závěrečného účtu a výsledek auditu za r. 2012,
11) různé.

II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo změnu rozpočtu obce č. I. 

III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo přijetí dotace ve výši 10.684,- Kč od Lázeňského 
      mikroregionu a její použití na zazdění výlohy u obchodu a mříž na vstupní dveře.  
 
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo zadání vypracování energetických auditů budov 
     školy, obchodu a obecního úřadu.  

V. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo rekonstrukci sociálního zařízení a vytvoření 
    kuchyňského koutu na obecním úřadě v ceně do 70.000,- Kč.   

VI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo rekonstrukci kabinetu a úpravu úklidové místnosti 
     ve škole v ceně do 70.000,- Kč. 

VII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo podání žaloby na společnosti Progles, která 
      způsobila poškození cesty na Vidlák. 

VIII. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo finanční dar rodičům nových občánků u příležitosti 
       slavnostního přivítání do života (Vítání občánků) ve výši 1.000,- Kč.  

IX. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 
    za rok 2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
  
X. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic zamítlo žádost paní Rybové na odkoupení části pozemku p.č. 
    179 v k.ú. Černín.  
  
XI. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic vzalo na vědomí provedení bezpečnostně zdravotního prořezu 
    stromů v obci. 

  



Zapisovatel: Ilona Menclová

Ověřovatelé: ........................................ dne ..............................
Tomáš Kameník

....................................... dne .............................
Pavel Jüngling

Starosta: ....................................... dne .............................
David Hladík 

  


