OBEC LKÁŇ
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lkáň č. j. 04/2018, které se
konalo dne 19. 5. 2018 od 17,00 hod. v budově
obecního úřadu
Přítomni: Pavel Foriš, Zdeněk Prevužňák, Jan Rauch st., Karel Novák, Petr Wagner,
Vladimír Kühnel
Omluveni: Jan Rauch ml.
Občané: 1 (viz prezenční listina)
Program zasedání:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu a schválení ověřovatelů zápisu a usnesení
4) Kontrola usnesení
5) Rozpočtová opatření č. 2/2018
6) Soutěž Vesnice roku 2018
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr

1)

Zahájení zasedání

Starosta obce zahájil veřejné zasedání ZO v 17,00 hodin, přivítal zastupitele a občany a dle
účasti konstatoval, že zasedání ZO je usnášeníschopné.
2)

Schválení programu zasedání

Starosta obce přečetl program zasedání a požádal zastupitele o doplnění programu veřejného
zasedání Zastupitelstva obce, program byl doplněn o bod č.7 informace o průběhu akce
Regenerace BF ve Lkáni a akce ZD Klapý – Kotelna na biomasu a rozvody tepla Lkáň.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lkáň, tak jak
jej předsedající předložil, doplněný o bod č. 7.
Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

3) Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Předsedající jmenoval zapisovatele pana Petra Wagnera a navrhl ověřovatele zápisu a to:
pana Karla Nováka a pana Zděnka Prevužňáka.

Usnesení č. 2: ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Karla Nováka a p. Zděnka Prevužňáka.
Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

4) Kontrola usnesení
Předsedající provedl kontrolu usnesení s výsledkem:
- úkoly z minulého zasedání Zastupitelstva obce byly splněny.
5) Rozpočtová opatření č. 2/2018
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2018.
Usnesení č. 3: ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018
Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

6) Soutěž Vesnice roku 2018
Předsedající seznámil přítomné se soutěží Vesnice roku a zapojení SDH Lkáň a Svaz žen
,,Dagmar“ podrobné vysvětlení k soutěži předložil Ing. Jan Bittner, který nás seznámil
s přípravou akce. Komise „Vesnice roku 2018“ navštíví obec v pondělí 4. 6. 2018.
ZO po projednání bere na vědomí zájem o spolupráci SDH Lkáň a spolku žen Dagmar a
občanů při průběhu návštěvy komise soutěže: „Vesnice roku 2018“.
7) Informace o průběhu akce Regenerace BF ve Lkáni a akce ZD Klapý –
Kotelna na biomasu a rozvody tepla Lkáň
Předsedající seznámil přítomné se záměrem ZD Klapý realizovat akci s názvem „ Kotelna na
biomasu a rozvody tepla Lkáň“. Dále nás seznámil se stavem příprav na akci „Regenerace BF
ve Lkáni“. V důsledku této akce bude zapotřebí směna nebo odkup pozemků ve vlastnictví
Obce Lkáň za pozemky ve vlastnictví ZD Klapý.
Usnesení č. 4: ZO po projednání schvaluje záměr směnit pozemky mezi obcí Lkáň a ZD
Klapý. Pozemky směnit dle znaleckého posudku, vypracováním znaleckého posudku bude
osloven soudní znalec.
Hlasování:

8) Různé
2

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8a) Pořízení strojů na údržbu veřejné zeleně
Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje, které na svém
jednání dne 23. 4. 2018 schválilo poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2018 ve výši 47 950,- Kč na projekt „Pořízení strojů na údržbu veřejné
zeleně“. Spoluúčast obce v tomto projektu je 20 550,- Kč. Celková částka na investici do
strojů na údržbu veřejné zeleně je 68 500,- Kč, vč. DPH.
Usnesení č. 5: ZO po projednání bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje a
schvaluje spoluúčast obce ve výši 20 550,-Kč. na spolufinancování projektu ,,Pořízení strojů
na údržbu veřejné zeleně“ a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy s výše uvedeným
názvem.
Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8b) KC Lkáň – informace o provedení mimořádné splátky úvěru
Předsedající podal informaci přítomným o nutnosti provedení mimořádné splátky ve výši
zůstatku jistiny úvěru č. 35-1508481567/0100 na základě podmínek úvěrové smlouvy, a to ke
dni 31. 5. 2018.
Usnesení č. 6: ZO po projednání schvaluje provedení mimořádné splátky ve výši zůstatku
jistiny úvěru č. 35-1508481567/0100 na základě podmínek úvěrové smlouvy, a to ke dni 31.
5. 2018.
Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8c) SDH Lkáň – žádost na spoluúčast financování projektu
Předsedající podal informaci přítomným o smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH
Lkáň od Ústeckého kraje na projekt: „Podpořme mladé hasiče ze Lkáně i v roce 2018“. Na
základě žádosti SDH Lkáň na dofinancování projektu bude SDH Lkáň poskytnut finanční dar
ve výši 9 300,- Kč.
Usnesení č. 7: ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Lkáň ve výši
9 300,- Kč a zmocňuje starostu obce p. Pavla Foriše k popisu darovací smlouvy.

Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8d) Pojistná smlouva na cestovní pojištění
Předsedající podal informaci přítomným o pojistné smlouvě na cestovní pojištění pro
účastníky návštěvy spřátelené obce Gauernitz (SRN). Návštěva se uskuteční dne 2. 6. 2018.

Usnesení č. 8: ZO po projednání schvaluje pojistnou smlouvu na cestovní pojištění účastníků
návštěvy obce Gauernitz ve výši 144,- Kč a zmocňuje starostu obce p. Pavla Foriše k podpisu
této pojistné smlouvy na cestovní pojištění s pojišťovnou Generali.

Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8e) Smlouva o zpracování osobních údajů
Předsedající podal informaci přítomným o smlouvě o zpracování osobních údajů mezi Obcí
Lkáň a firmou @Consulting s.r.o. a o sdělení ustanovení funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dle této smlouvy bude činit úhrada za
výše jmenované služby 590,- Kč bez DPH za každý měsíc.
Usnesení č. 9: ZO po projednání schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Obcí
Lkáň a firmou @Consulting s.r.o. a bere na vědomí sdělení ustanovení funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a zmocňuje starostu Pavla Foriše
k podpisu Smlouvy o zpracování osobních údajů

Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8f) Nájemní smlouva mezi Obcí Lkáň a Státním pozemkovým úřadem
Předsedající podal informaci přítomným o Nájemní smlouva mezi Obcí Lkáň a Státním
pozemkovým úřadem o pronájmu parcely p.č. KN st. 122 v k.ú. |Lkáň s výší ročního nájmu
500,- Kč za rok.
Usnesení č. 10: ZO po projednání schvaluje o Nájemní smlouva mezi Obcí Lkáň a Státním
pozemkovým úřadem o pronájmu parcely p.č. KN st. 122 v k.ú. |Lkáň s výší ročního nájmu
500,- Kč za rok a zmocňuje starostu obce p. Pavla Foriše k podpisu této nájemní smlouvy.

Hlasování:

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

8g) Žádost o příspěvek na uhrazení kremace
Předsedající podal informaci přítomným o žádosti paní V.S. podanou dne 14.5.2018 o
příspěvek ve výši 10 000,-Kč na úhradu faktury za kremační služby zesnulého manžela
z důvodu tíživé finanční situace žadatelky.
Usnesení č. 11: ZO po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na
základě žádosti paní V.S. podanou dne 14.5.2018 o příspěvek na úhradu faktury za kremační
služby zesnulého manžela z důvodu tíživé finanční situace žadatelky a pověřuje starostu obce
4

k vypracování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a zmocňuje starostu obce p. Pavla
Foriše k podpisu této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Hlasování:

Pro

6

Proti

0

9) Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
10) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast.

Veřejné zasedání ZO Lkáň bylo ukončeno v 19.00 hod.
Zápis zapsal: Petr Wagner ………………………………
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 5. 2018
Ověřovatel zápisu: Karel Novák …………………………….

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Prevužňák

Starosta obce Lkáň: Pavel Foriš

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2018
Sejmuto dne: 14. 5. 2018

…………………….

……………………

Zdržel se

0

