Obec Lichoceves
Zastupitelstvo obce Lichoceves
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
ze dne 21. září 2021
Přítomni:

Lenka Študentová, Radovan Koritenský, Dita Masopustová, Zdeněk Volf,
Bohdan Osoha, Eva Drahotínská.

Omluveni:

Jana Muchová

Místo a čas:

Obecní úřad Lichoceves od 19:15 hodin do 21:30 hodin

Zasedání řídila:

Dita Masopustová

Ověřovatelé:

Lenka Študentová, Bohdan Osoha

Zapisovatelka:

Dita Masopustová

A. zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zahájil pan místostarosta a požádal, aby místo něho zasedání řídila předsedkyně
Finančního výboru paní Dita Masopustová (dále jen předsedající). Prosím tedy zastupitele, aby
hlasovali o řídícím zasedání.
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí s tím, že 16. zasedání zastupitelstva obce bude
řídit předsedkyně finančního výboru p. Dita Masopustová.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Dita Masopustová sdělila, že bude zapisovatel a ověřovateli zápisu budou p. Lenka Študentová a p.
Bohdan Osoha. Dotázala se, zda nejsou proti návrhu námitky či protinávrhy. Žádné nebyly
vzneseny.
Předsedající navrhla návrh usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves bere na vědomí, že ověřovateli zápisu z 16. zasedání je
p. Lenka Študentová a p. Bohdan Osoha a zapisovatelkou je p. Dita Masopustová.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Zastupitelstvo se sešlo v počtu 6, je usnášení schopné. Kvorum pro schválení usnesení jsou 4 hlasy.
Omluvena je starostka paní Jana Muchová, která čerpá dlouhodobě nahlášenou dovolenou.
Pozvánka a program byly zveřejněné na úřední desce 13. září a je tak splněna zákonná lhůta.
Z pracovní porady zastupitelů vzešly dva návrhy na doplnění programu s tím, že by byly doplněné
jako body 1b a 1c) a původní bod 1 by se přejmenoval na bod 1 a).
Předsedající se zeptala přítomných, zda si někdo pořizuje zvukový záznam jednání.
Paní Masopustová oznámila, že si záznam pořizuje pouze pro potřebu zápisu ze zasedání.
1

Dále si zvukový záznam pořizuje paní xxxxxxxxx a je si vědoma povinnosti chránit osobní údaje
osob, na které se vztahuje zákonná ochrana.
Zastupitelstvo se schází v době nařízených epidemiologických opatření, všichni zúčastnění dodržují
epidemiologická opatření, tj. mají respirátor, použili desinfekce, dodržují fyzický odstup a sedí.

B. Schválení programu:
Z pracovní porady zastupitelů vzešly dva návrhy na doplnění programu s tím, že by byly doplněné
jako body 1b) a 1c) a původní bod 1 by se přejmenoval na bod 1 a).
Minulý čtvrtek jsme dostali zprávu od obce Drahelčice, že obec dostavěla mateřskou školu a nebude
tedy žádat o prodloužení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy a prosí,
abychom již zrušili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy s obcí Drahelčice.
Druhý návrh na doplnění programu je zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem, která nenabyla platnosti.
Důvodem je, že krátce po schválení této vyhlášky přijal Parlament rozsáhlé změny zákona o
odpadech a zákona o místních poplatcích a vyhláška tak neodpovídala nové právní úpravě.
Vzhledem k tomu, že vyhláška nebyla vyhlášena (z důvodu havárie v budově obecního úřadu, kdy
z důvodu havárie elektroinstalace došlo k poškození disku a obecní úřad neměl projednané znění
k dispozici) a tudíž nenabyla platnosti a účinnosti, zůstává v platnosti prozatím předchozí vyhláška č.
1/2015, zastupitelstvo zruší vyhlášku č. 1/2020 a následně vydá novou vyhlášku, která bude
upravovat problematiku nakládání s odpady dle nových zákonů.
Žádné další návrhy na rozšíření programu nebyly podané, a tak dala hlasovat o doplnění bodů tak,
jak zazněly:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí se změnou programu 16. zasedání, kterou se
bod 1 návrhu programu se přejmenovává na bod 1a) a zároveň rozhodlo o doplnění
programu o bod 1b) „Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy s obcí Drahelčice“.
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves rozhodlo o doplnění programu o bod 1c) „Zrušení Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem“ “.
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

2

Dále dala předsedající hlasovat o kompletním doplněném programu:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje doplněný program 16. zasedání ve znění:
1. a) Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (změna dle nové
právní úpravy);
b) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy s obcí Drahelčice;

2.

3.
4.
5.
6.

c) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
Projednání smluv:
a) smlouva o poskytnutí příspěvku obci Holubice na pořízení cisternové automobilové
stříkačky vč. příslušenství;
b) prodloužení nájemní smlouvy na bytový prostor čp. 17 v k.ú. Noutonice;
c) schválení darovací smlouvy ve prospěch Základní školy a Mateřské školy Noutonice;
d) smlouva o prodeji hrobového zařízení k hrobu č. 72;
Projednání žádostí o prodej pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves;
Projednání rozpočtových opatření;
Projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti ze strany ministerstva vnitra;
Informace k územnímu řízení stavby kanalizace v obci Lichoceves.“

Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Bod 1
a) Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (změna dle nové právní
úpravy)“
Bod uvedla členka finančního výboru p. Kateřina Křečková. Uvedla, že finanční výbor předložil
zastupitelstvu návrh nové vyhlášky, která upravuje poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného
prostranství a vysvětlila, čeho se změna týká. Dále uvedla zvýšení poplatku z 600,-Kč na 700,-Kč a
vysvětlila možnost prominutí poplatku občanům, kteří platí poplatek v jiných obcích a toto tvrzení
prokážou. Zákon o odpadech od letošního roku nově konstruuje cenu za likvidaci odpadů a došlo tak
od 1. ledna ke zdražení skládkovacího poplatku (z 500,-Kč na 800,-Kč za tunu nad váhový limit
200kg za rok na osobu s trvalým pobytem v obci) a tudíž zvýšení ceny za likvidaci odpadů.
Předsedající vyzvala k předložení připomínek a návrhů. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly podané,
dala hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místních
poplatcích.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Tím ukončuji projednávání bodu č. 1a) schváleného programu zasedání.

3

b) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy s obcí Drahelčice:
Bod uvedla předsedající, a jak již uvedla při doplňování programu: minulý čtvrtek jsme dostali zprávu
od obce Drahelčice, že obec dostavěla mateřskou školu, nebude tedy žádat o prodloužení smlouvy
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy a prosí, abychom již zrušili Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
s obcí Drahelčice.
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly podané, dala
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy s obcí Drahelčice, která byla
schválena dne 15.4.2019 a nabyla účinnosti 1.5.2019.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Tím ukončuji projednávání bodu č. 1b) schváleného programu zasedání.
c) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. . 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem:
Bod uvedla předsedající. Důvodem zrušení je, že krátce po schválení této vyhlášky a to 1.10.2020
přijal Parlament rozsáhlé změny zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích a vyhláška tak
neodpovídala nové právní úpravě. Vzhledem k tomu, že vyhláška nebyla vyhlášena, tj. vyvěšena na
úřední desce (z důvodu havárie v budově obecního úřadu, kdy z důvodu havárie elektroinstalace
došlo k poškození disku a obecní úřad neměl projednané znění k dispozici). Protože nenabyla
platnosti a účinnosti, zůstane v platnosti prozatím předchozí vyhláška č. 1/2015, zastupitelstvo zruší
vyhlášku č. 1/2020 a následně vydá novou vyhlášku, která bude upravovat problematiku nakládaní
s odpady dle nových zákonů.
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly podané, dala
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves ruší usnesení z 11. zasedání dne 1. října 2020
„Zastupitelstvo obce Lichoceves vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem“ a tím ruší Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která nebyla
vyhlášena a nenabyla platnosti a účinnosti.
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Tím ukončuji projednávání bodu č. 1c) schváleného programu zasedání.
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Bod 2
a) smlouva o poskytnutí příspěvku obci Holubice na pořízení cisternové automobilové
stříkačky vč. příslušenství:
Bod uvedl místostarosta. Sdělil, že záměr byl schválen a projednán na minulém zasedání
zastupitelstva a nyní bychom schválili veřejnoprávní smlouvu, která se se záměrem shoduje. Znovu
občanům vysvětlil situaci, ve které se sbor dobrovolných hasičů nachází a vyzval přítomné k
dotazům. Vznesené dotazy, zda si může obec dovolit dát takový dar, či zda bude dar vrácen, když
se nebude cisterna kupovat, zda bude část kryta dotací, byly zodpovězeny.
Žádné další připomínky nebyly podány, dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace mezi obcí Lichoceves a obcí Holubice, na základě, které obec Lichoceves poskytuje
dotaci ve výši 300.000,- Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky a jejího
příslušenství pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Holubice, která je společnou
jednotkou požární ochrany obcí Holubice a Lichoceves, a pověřuje starostku k uzavření
smlouvy.“
Výsledek hlasování
pro:
5
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

1 p.Volf

Tím ukončuji projednávání bodu č. 2a) schváleného programu zasedání
b) prodloužení nájemní smlouvy na bytový prostor čp. 17 v k.ú. Noutonice:
Bod uvedla předsedající. Sdělila, o který prostor se jedná, jaké má vybavení a že prodloužení by
bylo opět na 2 roky. Uvedla zdravotní stav nájemce, že nemá žádné dluhy a o prodloužení nájmu má
nadále zájem. Pan místostarosta k tomu uvedl, že prostor je staticky v pořádku a budou svépomocí
dále probíhat opravy na bytovém prostoru.
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů. Byli jsme upozorněni, zda by nebylo lepší začít znovu
záměrem, aby byla smlouva v pořádku, než znovu prodlužovat. Odpověď byla, že smlouva je
v pořádku a nic nebráni ji prodloužit, když o to má stávající nájemník zájem a obec se nechystá
udělat žádnou investici v této nemovitosti. Vzhledem k tomu, že žádné další připomínky nebyly
podány, dala hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje prodloužení nájemní smlouvy prostor pro bydlení
v nemovitosti čp. 17 v k.ú. Noutonice se stávajícím nájemcem na dobu určitou do 30. září
2023.“
Výsledek hlasování
pro:
4
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

2 p. Volf, p.Študentová

Tím ukončuji projednávání bodu č. 2b) schváleného programu zasedání.
c) schválení darovací smlouvy ve prospěch Základní školy a Mateřské školy Noutonice;
Bod uvedla předsedající. Uvedla, že obec dostala od pana ředitele školy žádost o přijetí finančního
daru od Spolku ve výši 20.000,-Kč, které chce škola využít na sportovní vybavení.
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly podané, dala
hlasovat o usneseních ve znění:
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„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20.000.- Kč pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Noutonice na pořízení sportovního
zařízení od spolku za krásnější Lichoceves a Noutonice.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Tím ukončuji projednávání bodu č. 2c) schváleného programu zasedání.
d) smlouva o prodeji hrobového zařízení k hrobu č. 72:
Bod uvedla správkyně hřbitova. Uvedla informace k hrobu: stáři hrobu, hodnotu, které byla
odhadnuta na 15.000,-, nový majitel byl seznámen se skutečným stavem hrobu a souhlasí
s uvedenou cenou.
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly podané, dala
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje smlouvu o prodeji hrobového zařízení
k hrobovému místu č. 72 na veřejném pohřebišti v Noutonicích.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Tím ukončuji projednávání bodu č. 2d) schváleného programu zasedání.

Bod 3:
Projednání žádostí o prodej pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves:
Bod uvedla předsedající. Vysvětlila, o které pozemky se jedná, jakou mají výměru a kde se
nacházejí.
Uvedla, že zastupitelstvo se na poradách dohodlo, že u druhého pozemku u školy v Noutonicích,
bychom nechtěli pozemek odprodat v celé této výměře a rádi bychom, zajistili lepší přístup
k přechodu ke škole.
Další postup bude v jednání s žadateli o odkup, zatím proběhne zaměření obou pozemků a
vypracování znaleckých posudků.
Vyzvala k předložení připomínek. Dotazy na ceny, zatím nebyly zodpovězeny, protože nemáme
představu o ceně, bude vypracován znalecký posudek a na jeho základě budeme jednat o ceně.
Další záměr s cenou nebudeme znovu zveřejňovat.
Žádné další připomínky nebyly podané, dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:

6

„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 209/25 v k.ú.
Noutonice (v chatové oblasti Višňovka), druh pozemku trvalý travní porost, ochrana
zemědělský půdní fond, ve vlastnictví obce Lichoceves s tím, že cena bude stanovena na
základě znaleckého posudku.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje záměr prodeje pozemku části pozemku parc. č.
313/2 v k.ú. Noutonice (předzahrádka užívaná na základě nájemní smlouvy ze dne 27. října
2008), druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, ve vlastnictví obce
Lichoceves s tím, že nejprve bude provedeno geodetické zaměření části pozemku tak, aby
byl vyčleněn větší prostor před přechodem pro chodce a cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku.“
Výsledek hlasování
pro:
5
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

1 p. Osoha

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 3. bodu schváleného programu zasedání.

Bod 4:
Projednání rozpočtových opatření:
Bod uvedla předsedkyně finančního výboru. Postupně všechna rozpočtová opatření přečetla a
nabídla k nahlédnutí. Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podány, a tak
dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2021, 7/2021 a
8/2021.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 4. bodu schváleného programu zasedání.

Bod 5:
Projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti ze strany ministerstva vnitra:
Bod uvedla předsedající, shrnula čeho se kontrola týkala, vyjmenovala kontrolované oblasti, přečetla
závěrečná pochybení a následná nápravná opatření. Předsedající vyzvala k předložení připomínek,
kde byl dotaz na časovou prodlevu projednání protokolu. Uvedli jsme, že to bylo z důvodů
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opomenutí. Další žádost byla na doplnění vyhlášek na webové stránky obce, což přesedající prověří
a popř. nechá doplnit, žádné další připomínky nebyly podané, dala hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u obce Lichoceves na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 1. října 2020 odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených pod bodem 2, 4 a 5.“
Výsledek hlasování
pro:
6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 5. bodu schváleného programu zasedání.

Bod 6:
Informace k územnímu řízení stavby kanalizace v obci Lichoceves.
Bod uvedl pan zastupitel Osoha. Sdělil, že kanalizace je strategickým záměrem obce a povede ke
zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme. Uvedl, že rozpočet obce nás značně limituje, protože
investice kanalizace se odhaduje na 100 milionů korun, a i s využitím dotace je to pro obec výrazná
zátěž na další roky a to minimálně v řádech 2 milionů ročně (jedná s o hrubý odhad, závisí na
aktuálních cenách a nabídce finančních produktů v době realizace). Bylo by vhodné se na
financování podílet s developerem, který má záměr v obci stavět, ale zatím k dohodě nedošlo.
Záměrem obce je, ale na základě této dohody nebyla tratná. A tento postoj si bude hájit. Nápad
položit nejprve vodu, byl projednán na příslušných orgánech s výsledkem, že nedává ekonomický
smysl. Územní projektová dokumentace je dokončena a byla předána na dotčené orgány, které je
projednávají, již máme závazná stanoviska od některých orgánů a nemáme zprávy, že by na zbylých
orgánech byl nějaké problém v projednávání, které by bránily vydání stanovisek. Poté bude vše
postoupeno stavebnímu úřadu k vydání územního rozhodnutí.
Vznesené dotazy si pan zastupitel zaznamenal a zodpoví je občanům písemně či ústně na příštích
zasedáních.

Po ukončení projednání 6. bodu schváleného programu zasedání předsedající konstatovala, že
všechny body schváleného programu zasedání byly projednány. Poděkovala zastupitelům za
přípravu na zasedání a veřejné zasedání ukončila. Dále pokračovala volná diskuse již mimo
program.

Diskuse:
Nové webové stránky obce a přehlednější zveřejňování.
Údržba zeleně v obci, posezení v údolí, sekání zeleně v údolí.
Opravy silnic v obci, harmonogram oprav.
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Obec Lichoceves
Zastupitelstvo obce Lichoceves
Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
ze dne 20. prosince 2021
Přítomni:

Jana Muchová, Lenka Študentová, Radovan Koritenský, Dita Masopustová,
Bohdan Osoha, Eva Drahotínská.

Omluveni:

Zdeněk Volf

Místo a čas:

Obecní úřad Lichoceves od 19:15 hodin do 21:30 hodin

Zasedání řídila:

Jana Muchová

Ověřovatelé:

Kateřina Křečková, Bohdan Osoha

Zapisovatelka:

Dita Masopustová

A. zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zahájila starostka Jana Muchová (dále jen předsedající). Předsedající určila zapisovatelem
p. Ditu Masopustovou a ověřovateli zápisu p. Kateřinu Křečkovou a p. Bohdana Osoha a dotázala se,
zda nejsou proti návrhu námitky či protinávrhy. Žádné nebyly vzneseny.
Předsedající navrhla návrh usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves bere na vědomí, že ověřovateli zápisu z 17. zasedání je
p. Kateřina Křečková a p. Bohdan Osoha a zapisovatelkou je p. Dita Masopustová.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Zastupitelstvo se sešlo v počtu 6, je usnášení schopné. Kvorum pro schválení usnesení jsou 4 hlasy.
Omluven je pan zastupitel Zdeněk Volf. Pozvánka a program byly zveřejněné na úřední desce 12.
prosince a je tak splněna zákonná lhůta. Z pracovní porady zastupitelů vzešly návrhy na doplnění
programu s tím, že by byly doplněné jako bod 8, a ten bude jednotlivě projednáván jako body 8 a), 8
b), 8c), 8 d), 8 e).
Předsedající se zeptala přítomných, zda si někdo pořizuje zvukový záznam jednání.
Paní Masopustová oznámila, že si záznam pořizuje pouze pro potřebu zápisu ze zasedání.
Dále si zvukový záznam pořizuje paní xxxxxxxxxx a je si vědoma povinnosti chránit osobní údaje
osob, na které se vztahuje zákonná ochrana.
Zastupitelstvo se schází v době nařízených epidemiologických opatření, všichni zúčastnění dodržují
epidemiologická opatření, tj. mají respirátor, použili desinfekce, dodržují fyzický odstup a sedí.
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B. Schválení programu:
Z pracovní porady zastupitelů vzešly návrhy na doplnění programu s tím, že by byly doplněné jako
bod 8 a ten bude jednotlivě projednáván jako body 8 a), 8 b), 8c), 8 d), 8 e).
Žádné další návrhy na rozšíření programu nebyly podané, a tak dala hlasovat o doplnění bodů tak,
jak zazněly:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí se změnou programu 17. zasedání, program bude
doplněn o bod 8, a ten bude jednotlivě projednáván jako body 8 a).
8A. Schválení návrhů dodatků smluv s FCC Regios, IČ 46356487, kterými se mění od 1.1.2022
dosavadní smlouvy a zvyšují ceny za komunální odpad, nebezpečné odpady, velkoobjemové
odpady.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí se změnou programu 17. zasedání, program bude
doplněn o bod 8 b).
8B. Schválení návrhu kupní smlouvy na prodej hrobového příslušenství k hrobu č. 372.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí se změnou programu 17. zasedání, program bude
doplněn o bod 8 c).
8C. Schválení Smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě na pozemku parc. č.
138/2 v k.ú. Lichoceves a 35/1 k.ú. Noutonice do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035:
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí se změnou programu 17. zasedání, program bude
doplněn o bod 8 d).
8D. Schválení Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

2

„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí se změnou programu 17. zasedání, program bude
doplněn o bod 8 e).
8E. Projednání poskytnutí finančních darů ze strany obce Lichoceves.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Dále dala předsedající hlasovat o kompletním doplněném programu:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje doplněný program 17. zasedání ve znění:
1. Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2022;
2. Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“;
3. Návrh rozpočtu na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy Noutonice;
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves 2022-2023;
5. Stanovení inventarizačního období a jmenování inventarizační komise;
6. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství;
7. Rozpočtové opatření č. 9/2021, 10/2021, 11/2021;
8. Projednání smluv:
8A. Schválení návrhů dodatků smluv s FCC Regios, IČ 46356487, kterými se mění od 1.1.2022
dosavadní smlouvy a zvyšují ceny za komunální odpad, nebezpečné odpady, velkoobjemové
odpady.
8B. Schválení návrhu kupní smlouvy na prodej hrobového příslušenství k hrobu č. 372
8C. Schválení Smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě na pozemku parc. č.
138/2 v k.ú. Lichoceves a 35/1 k.ú. Noutonice do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035:
8D. Schválení Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským
krajem:
8E. Projednání poskytnutí finančních darů ze strany obce Lichoceves.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0
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Bod 1
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2022:
Bod uvedla předsedající. Uvedla, že rozpočet bude schvalován v době, kdy ještě není schválen státní
rozpočet na rok 2022 a pravděpodobně bude stát hospodařit v rozpočtovém provizoriu, finanční
výbor vycházel při sestavovaná rozpočtu z posledních predikcí Ministerstva financí za září 2021, dále
uvedla, že FV neměl k dispozici smlouvy, které budeme dnes schvalovat, i když počítal s navýšením,
je možné, že se lednovým rozpočtovým opatřením bude muset rozpočet upravit.
Dále uvedla předsedkyně finančního výboru, že návrh rozpočtu byl sestaven s příjmy 7.768.390, - Kč
a výdaji 7.733.000, - Kč, bilance je 35.390, -Kč
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů.
Dotaz byl na položku investiční akce, jak bude použita, bylo odpovězeno, že je čerpána na
projektovou dokumentaci kanalizace.
Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy nebyly podané, dala hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje rozpočet obce Lichoceves na rok 2022 jako přebytkový
s rozpočtovými příjmy ve výši 7.768.390,00,- Kč a výdaji ve výši 7.733,000,00,- Kč.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání bodu č. 1 schváleného programu zasedání.

Bod 2
Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“:
Bod uvedla předsedající, návrh byl zveřejněn 28. listopadu 2021, schválen na shromáždění svazku
obcí dne 16. prosince.
Je navržen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 345.010,-Kč. Příjmy jsou tvořeny pouze příspěvky
obcí dle počtu obyvatel. Výdaje jsou pouze na účetnictví a práci tajemnice.
Vyzvala k předložení připomínek a návrhů.
Žádné další připomínky nebyly podány, dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí s rozpočtem Svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ na rok 2022
jako vyrovnaný s rozpočtovými příjmy ve výši 345.010,00,- Kč a výdaji ve výši 345.010, - Kč.“
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání bodu č. 2 schváleného programu zasedání.
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Bod 3:
Návrh rozpočtu na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy Noutonice:
Bod uvedla předsedající, rozpočet byl zveřejněn 28. listopadu 2021, byl projednán finančním
výborem a dle porady zastupitelů jsme se shodly na úpravě rozpočtu, a to na položkách energie, kde
350.000,- Kč je opravdu moc, protože loňská fakturace byla cca 155.000, - Kč a ještě tento rok máme
zafixované ceny, takže nepředpokládáme, že by se letošní fakturace byla výrazně vyšší, dále naopak
navýšit mzdové náklady a hmotný majetek a položku cestovné.
Navrhujeme upravit položky hmotný majetek 50.000, -Kč, energie 250.000, - Kč a mzdové náklady na
100.000, -Kč a položku cestovné zvýšit na 15.000, - Kč. Celkem tedy 850.000, -Kč. Na rezervním
fondu má stále škola přes 700.000, -Kč.
Předsedající vyzvala k předložení připomínek.
Žádné další připomínky nebyly podané, dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Noutonice na rok 2022 s příjmy ve výši 850.000, -Kč.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 3. bodu schváleného programu zasedání.

Bod 4:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves 2022-2023:
Bod uvedl člen finančního výboru, sestavit výhledový rozpočet je naše zákonné povinnost. Přečetl
navrhované příjmy a výdaje a uvedl, že dle rady pracovníku Středočeského kraje z odboru kontroly
hospodaření je návrh sestaven ve zkráceném znění, zveřejněn na úřední desce byl 28.11.2021.
Vyzval k předložení připomínek. Připomínky ohledně dotazu, že má obec prázdnou pokladnu, byla
vysvětlena a zodpovězena. Každý rok obec ušetří 1 mil. korun, ve vztahu k akci kanalizace jsme si
vědomi, že bude muset být kryta dotací nebo úvěrem. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak
dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lichoceves na období
2022-2023.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 4. bodu schváleného programu zasedání.
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Bod 5:
Stanovení inventarizačního období a jmenování inventarizační komise:
Bod uvedla předsedající, návrh na složení inventarizační komise je paní Kateřina Křečková jako
předsedkyně a paní Lenka Študentová a pan Bohdan Osoha jako členové. Inventarizační období
bude od 22. prosince do 10.ledna.
Předsedající vyzvala k předložení připomínek, žádné připomínky nebyly podané, dala hlasovat o
usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně komise paní
Kateřina Křečková členové komise paní Lenka Študentová a pan Bohdan Osoha.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Předsedající požádala o revokaci usnesení k bodu 5, aby byl společně v jednom usnesení i Plán
inventur a dala o revokaci hlasovat:
Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje inventarizační období na 22. prosince 2021 do 10. ledna
2022 a schvaluje Plán inventur.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 5. bodu schváleného programu zasedání.
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Bod 6:
Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství:
Bod uvedla předsedající, vyhláška navazuje na novou právní úpravu a metodiku ministerstva
životního prostředí a ministerstva vnitra, které plošně uvědomilo všechny obce na velké množství
změn v zákoně o odpadech, kontrolním řádu atd. Obsahově skladba odpadů zůstává stejná.
Předsedající vyzvala k předložení připomínek, žádné připomínky nebyly podané, dala hlasovat o
usneseních ve znění:

„Zastupitelstvo obce Lichoceves vydává Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o stanovení obecního
odpadového hospodářství.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 6. bodu schváleného programu zasedání

Bod 7:
Projednání rozpočtových opatření:
Bod uvedla předsedkyně finančního výboru. Postupně všechna rozpočtová opatření přečetla a
nabídla k nahlédnutí. Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak
dala předsedající hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9/2021, 10/2021 a 11/2021.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po skončení hlasování předsedající ukončila projednávání 7. bodu schváleného programu zasedání.

Bod 8:

7

Projednání smluv:
8A. Schválení návrhů dodatků smluv s FCC Regios, IČ 46356487, kterými se mění od 1.1.2022
dosavadní smlouvy a zvyšují ceny za komunální odpad, nebezpečné odpady, velkoobjemové
odpady:
Bod uvedla předsedající shrnula změny uvedené v dodatcích:
Komunální odpad: Navýšení ceny svozu o inflaci a nárůst cen PHM cca o 7 % celkem. Pod cenovou
tabulkou je uveden legislativní požadavek na zaslání žádosti o slevu na poplatku za uložení odpadu
na skládku. Zaslání v průběhu ledna 2022. Dále se snižuje limit na osobu s trvalým pobytem z 200 kg
na 190 kg a při překročení limitu 190 kg/osoba bude poplatek navýšen z 500Kč/1t. na 900Kč/1tuna!!
Nebezpečné odpady: Dochází k legislativním změnám zařazení NO dle jednotlivých katalogových
čísel. Dále dochází k navýšení jednotkových cen zneškodnění NO, z důvodů navýšení cen na
koncových zařízení a navýšení cen za dopravu z důvodu nárůstu cen PHM.
Velkoobjemové odpady: navýšení ceny za dopravu z důvodu zvýšení cen PHM.
Separované odpady– ceny beze změn, doplněn o text ohledně pronájmu nádob, kdy objednatel
(obec) zodpovídá za pronajaté nádoby a zároveň dodavatel má povinnost při poškození nádob jejich
běžným užíváním nádoby opravit či vyměnit.
Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak dala předsedající
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo č. S07R310649, Cenovou
přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o dílo č. S01R310127 a Cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o
dílo č. S03R310431 se společností FCC Regios, IČ 46356487.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

8B. Schválení návrhu kupní smlouvy na prodej hrobového příslušenství k hrobu č. 376:
Bod uvedla předsedající, nový nájemce má zájem o odkoupení stávajícího příslušenství za srovnávací
cenu 1.500, -Kč a je seznámen se stavem hrobového příslušenství.
Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak dala předsedající
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje kupní smlouvu na prodej hrobového příslušenství k
hrobu č. 376, kterou přejde hrobové příslušenství do vlastnictví nového nájemce hrobového místa
č. 376 za cenu 1.500, - Kč.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

8

8C. Schválení Smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě na pozemku parc. č.
138/2 v k.ú. Lichoceves a 35/1 k.ú. Noutonice do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035:
Bod uvedla předsedající, uvedla, že jde o připojení na napěťovou hladinu 0,4kW (NN) se spol ČEZ
Distribuce a jedná se o pozemek 35/1 v k.ú. Noutonice (předzahrádka) a o pozemek 138/2 v k.ú.
Lichoceves (propojovací cesta od křížku k Velkým Přílepům).
Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak dala předsedající
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves schvaluje Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční
soustavě na pozemku parc. č. 138/2 v k.ú. Lichoceves a 35/1 k.ú. Noutonice do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035“.

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

8D. Schválení Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem:
Bod uvedla předsedající. Celý kraj mění způsob financování dopravní obslužnosti, smlouvy doposud
byly s Ropidem a ten to na základě zmocnění Středočeského kraje soutěžil dopravce a obce byly
povinné podle zákona o dopravní obslužnosti, smlouvy podepisovat. Veškerá agenda kolem byla
vždy problematická a nepřehledná. Nový systém by měl být spravedlivější. Spousta obcí dosud
neplatilo vůbec. A v podílem financování byl velký nepoměr.
Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak dala předsedající
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves souhlasí s uzavřením vzorové Smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, kterého zastupuje na základě usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 018-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a č. 015-10/2021/ZK ze
dne 25. 10. 2021 organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ
05792291, na zajištění dopravní obslužnosti obce Lichoceves autobusovými linkami.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

8E. Projednání poskytnutí finančních darů ze strany obce Lichoceves:
Bod uvedla předsedající. Z porad vznikl návrh na tradiční charitativní prosincový dar provozovateli
útulku Bouchalka v Buštěhradu, který pro nás zajišťuje odchyt na našem katastru, dále příspěvek
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5.000, -Kč neziskové organizaci Naděje na podporu programu lidi bez domova a 5.000, - Kč neziskové
organizace Cesta domů na podporu rozvoje domácích hospiců.
Vyzvala k předložení připomínek. Žádné další připomínky nebyly podané, a tak dala předsedající
hlasovat o usneseních ve znění:
„Zastupitelstvo obce Lichoceves rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000, - Kč
provozovateli psího útulku Bouchalka, sídlem Na Bouchalce 398, 272 43 Buštěhrad, IČ 16975383.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000, - Kč neziskové
organizaci NADĚJE, pobočka Praha, IČ 00570931, na podporu programů „Lidi bez domova“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

„Zastupitelstvo obce Lichoceves rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000, - Kč neziskové
organizaci Cesta domů, z.ú., IČ 265 28 843, na podporu rozvoje domácích hospiců.“

Výsledek hlasování
pro: 6
proti:
0
zdrželi se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Po ukončení projednání 8. bodu schváleného programu zasedání předsedající konstatovala, že
všechny body schváleného programu zasedání byly projednané. Poděkovala zastupitelům za
přípravu na zasedání a veřejné zasedání ukončila. Dále pokračovala volná diskuse již mimo program.

Diskuse:
PCR testovaní pro veřejnost.
Vánoční koncert zrušen kvůli covidu, bude pouze Zpívání koled pro děti.
Informaci ohledně proočkovanosti v obci, dohled na dodržování opatření v noutonickém obchodě.
Problematika parkování na otočce bus v Noutonicích, dopravní značení.
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