
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic,

konaného dne 16.3.2012, 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 (z 
celkového počtu 9), 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.  Julia  Banga  a  zapisovatelem  sl.  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. Poté dal předsedající hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schvaluje následující program zasedání:

1) Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. Černín 
2) Žádost o změnu Územního plánu obce
3) Odměna za provozování knihovny
4) Stanovení ceny vodného v Lukavci
5) Různé

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program. 

*  *  *

Bod 1 – Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. Černín 
Předsedající informoval o možnosti bezúplatného převodu p.č. 148 v k.ú. Černín, který je ve vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 o výměře 
510 m2 v k.ú. Černín. Tento pozemek souběžně sousedí s pozemkem p.č. 165, místní komunikace, která je 
jedinou přístupovou cestou na hřbitov. Tato místní komunikace sloužila již před účinností zákona č. 13/1997 
Sb.,  v platném  znění,  tj.  před  1.4.1997.  Poté  dal  možnost  všem  zastupitelům  a  přítomným  se  k této 
záležitosti vyjádřit. Následovalo hlasování o schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. 
Černín.  
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.  
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. 
Černín o výměře 510 m2, který souběžně sousedí s pozemkem p.č. 165 (místní komunikace), 
která je jedinou přístupovou cestou na hřbitov.  
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*  *  *

Bod 2 – Žádost o změnu územního plánu obce 
Předsedající informoval přítomné o žádosti paní Bernadety Kinské (bytem Komenského 1, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí) na pořízení změny územního plánu obce Lukavec a Dobeš. Předsedající navrhl žádosti o změnu 
územního plánu vyhovět. Poté dal možnost přítomným zastupitelům a hostům se k tomuto bodu vyjádřit. 
Následovalo  hlasování  o  schválení  provedení  změny  územního  plánu  s tím,  že  náhrada  nákladů  bude 
provedena dle § 45 na základě fakturace a smlouvy s žadatelem.

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu v k.ú. Lukavec a Dobeš 
na žádost paní Bernadety Kinské.   
Poté předsedající pověřil paní Jaroslavu Kazdovou vyřizováním agendy a jednáním souvisejícím 
s provedením změny.   Ostatní zastupitelé s tím vyslovili souhlas.

*  *  *

Bod 3 – Odměna za provozování knihovny
Předsedající navrhl odměnu panu Zdeňku Prchalovi za provozování knihovny u příležitosti 80. narozenin ve 
výši 5.000,- Kč. Poté dal možnost zastupitelům a hostům se k tomuto bodu vyjádřit. Následovalo hlasování o 
odměně za provozování knihovny.    

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 5.000,- Kč panu Zdeňku Prchalovi za 
provozování knihovny.   

*  *  *

Bod 4 – Stanovení ceny vodného v Lukavci  
Předsedající prezentoval přítomným rozpočet na provoz vodovodu v roce 2012 a také náklady na provoz 
vodovodu  v roce  2011.  Poté  dal  možnost  všem  zastupitelům  a  přítomným se  k tomuto  bodu  vyjádřit. 
Následovala dlouhá diskuze. Byly předloženy dva návrhy na stanovení ceny vodného, a to: Návrh A) cena 
jednosložková – cena 20,- Kč/m3 a návrh B ) cena dvousložková – 300,- Kč za vodoměr/rok 2012 a 20,- 
Kč/m3. Následovalo hlasování o těchto dvou návrzích.  

Návrh A) cena jednosložková – cena 20,- Kč/m3
Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 6, Zdrželo se 0. 
Návrh A) byl zamítnut.

Návrh B) cena dvousložková – 300,- Kč za vodoměr/rok 2012 a 20,- Kč/m3
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 2, Zdrželo se 0. 
Návrh B) byl přijat.

Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  schválilo  cenu  vodného  na  rok  2012  ve  výši  jednorázového 
poplatku 300,- Kč za vodoměr/rok a 20,- Kč/m3. 

*  *  *

Bod 5 – Různé   
23. června – sraz Lukavců v Lukavci u Fulneku – opět bude pro zájemce vypraven autobus
14. dubna – ochotnický soubor Miletín sehraje divadelní pohádku Rozum a štěstí

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 19.3.2012

Zapisovatel: Ilona Menclová 

Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, 16.3.2012 Str. 3 / 4



USNESENÍ č. 2/2012
ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 16.3.2012

I. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo následující program zasedání: 
1) Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. Černín 
2) Žádost o změnu Územního plánu obce
3) Odměna za provozování knihovny
4) Stanovení ceny vodného v Lukavci
5) Různé

II. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic  schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 148 v k.ú. 
Černín o výměře 510 m2, který souběžně sousedí s pozemkem p.č. 165 (místní komunikace), 
která je jedinou přístupovou cestou na hřbitov.  

III. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic  schválilo pořízení změny územního plánu v k.ú. Dobeš  a 
Lukavec na žádost paní Bernadety Kinské (bytem Komenského 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí) 
dle § 44 písm. c). Náhrada nákladů bude provedena dle § 45 na základě fakturace a smlouvy s 
žadatelem.  Vyřizováním  a  jednáním  souvisejícím  se  změnou  územního  plánu  pověřilo 
zastupitelstvo obce paní Jaroslavu Kazdovou, místostarostku.  
 
IV. Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic schválilo odměnu ve výši 5.000,- Kč panu Zdeňku Prchalovi za 

provozování knihovny.   

V. Zastupitelstvo obce odložilo cenu vodného na rok 2012 ve výši jednorázového poplatku 300,- Kč 
za vodoměr/rok a 20,- Kč/m3. 

Zapisovatel: Ilona Menclová

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

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

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