OBEC LKÁŇ
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lkáň č. j. 01/2019
konaného dne 26. 1. 2019 od 17.00 hod. v budově Komunitního centra
Přítomni: Pavel Foriš, Jitka Kadlečková, Jan Rauch, Petr Wagner, Miroslava Dlouhá
Omluveni: Karel Novák, Vladimír Kühnel
Občané: 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) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
6) Objednávka na zpracování PD s názvem Veřejné osvětlení v obci Lkáň
7) Smlouva o poskytnutí příspěvku Nadace ČEZ
8) Informace o administraci podaných projektů
9) Žádost na Dopravní inspektorát Policie ČR
10) Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu
stavby
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
1)

Zahájení zasedání

Předsedající zahájil veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lkáň v 17.00 hodin, přivítal
zastupitele a občany a dle účasti jednotlivých zastupitelů konstatoval, že zasedání
Zastupitelstva obce je usnášeníschopné.
2)

Schválení programu zasedání

Předsedající seznámil přítomné s programem dnešního ZO, který se doplňuje na návrh
předsedajícího o bod č. 11 - Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení na zhotovitele
na akci: „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“ a o bod č.12 - Příkazní smlouva na zajištění
výběrového řízení na zhotovitele akce: „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“ - nové vyhlášení
2019.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje program zasedání ZO doplněný na návrh předsedajícího o body č. 11 a č.
12.
Hlasování:
Pro
5
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva
obce Lkáň

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Miroslavu Dlouhou a pí. Jitku Kadlečkovou a
zapisovatelem p. Petra Wagnera.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje ověřovatele zápisu, a to pí. Miroslavu Dlouhou a pí. Jitku Kadlečkovou a
zapisovatele p. Petra Wagnera.
Hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
4) Kontrola usnesení
Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO s výsledkem:
- úkoly z minulého zasedání ZO byly splněny.
5) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
Předsedající seznámil podrobně zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2019 .
Návrh usnesení
ZO Lkáň na základě doporučení Finančního výboru schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019
bez výhrad.
Hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
6) Objednávka na zpracování PD s názvem: Veřejné osvětlení v obci Lkáň
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem objednávky na zpracování PD
s názvem: „Veřejné osvětlení v obci Lkáň“.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje objednávku ve výši 100 000,- Kč vč. DPH na zpracování PD s názvem:

„Veřejné osvětlení v obci Lkáň“ a zmocňuje starostu obce k podpisu této objednávky.
Hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
7) Smlouva o poskytnutí příspěvku Nadace ČEZ
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s realizací předmětu smlouvy s Nadací ČEZ o
poskytnutí finančního příspěvku na pořízení PD na akci s názvem: „Veřejné osvětlení v obci
Lkáň“.
ZO Lkáň bere informaci na vědomí.

8) Informace o administraci projektů
Předsedající seznámil přítomné zastupitele a občany s aktuálním stavem již rozpracovaných
projektů:
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a) Podání žádosti o příspěvek na Úřad práce Litoměřice (VPP).
b) Podání žádosti o dotaci do POV ÚK 2019 na realizaci akce: „Veřejné osvětlení v obci
Lkáň“.
ZO Lkáň bere na vědomí informaci o stavu rozpracovaných projektů.
9) Žádost na Dopravní inspektorát Policie ČR
Předsedající seznámil podrobně zastupitele s podáním žádosti na Dopravní policii ČR o
měření rychlosti a dodržování dopravních předpisů v obci Lkáň a to zejména na příjezdech do
obce od Vojnic, Solan a Dlažkovic.
Návrh usnesení
ZO Lkáň bere na vědomí podání žádosti na Dopravní policii ČR o občasné měření rychlosti a
dodržování dopravních předpisů v obci Lkáň a to zejména na příjezdech do obce od Vojnic,
Solan a Dlažkovic
Hlasování:
Pro
0
Proti
5
Zdržel se
0
Usnesení č. 5 nebylo přijato.
10) Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
o právu stavby
Předsedající informoval přítomné zastupitele a občany s žádostí o uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby společnosti ČEZ a.s.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o
právu stavby se společností ČEZ a.s. a zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy o
smlouvě budoucí.
Hlasování:
Pro
Usnesení č. 6 bylo přijato.
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Proti

0

Zdržel se

0

11) Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení na zhotovitele na akci:
„Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“
Předsedající seznámil přítomné zastupitele a občany s výsledky výběrového řízení na
zhotovitele stavby: Splašková kanalizace a ČOV Lkáň nové vyhlášení.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení na zhotovitele na akci:
Splašková kanalizace a ČOV Lkáň nové vyhlášení.
Hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení č. 7 bylo přijato.

12) Příkazní smlouva na zajištění výběrového řízení na zhotovitele akce:
„Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“ - nové vyhlášení 2019

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s obsahem Příkazní smlouvy na zajištění
výběrového řízení na zhotovitele stavby: Splašková kanalizace a ČOV Lkáň - nové vyhlášení
2019. Náklady na realizaci předmětu smlouvy jsou ve smlouvě vyčísleny na 36.300,- Kč vč.
DPH.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby:
Splašková kanalizace a ČOV Lkáň - nové vyhlášení 2019 a zmocňuje starostu obce k podpisu
této Příkazní smlouvy.
Hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
13) Různé
13 a) Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 739/11 v k. ú. Lkáň
Předsedající informoval zastupitele o podané žádosti na odprodej části pozemku parc. č.
739/11 v k. ú. Lkáň o výměře 15 m2, druh pozemku - ostatní plocha.
ZO Lkáň bere informaci o podané žádosti na vědomí.
13 b) Ustanovení velitele a zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů ve Lkáni
Předsedající informoval přítomné o změnách ve vedení Sboru dobrovolných hasičů ve Lkáni.
Novým velitelem SDH ve Lkáni je navržen pan Ondřej Novák a zástupcem velitele je navržen
pan Lukáš Pícha. Jiné protinávrhy vzneseny nebyly.
Návrh usnesení
ZO Lkáň schvaluje pana Ondřeje Nováka pro výkon funkce velitele SDH ve Lkáni a pana
Lukáše Píchu pro výkon funkce zástupce velitele SDH ve Lkáni.
Hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení č. 9 bylo přijato.
14) Diskuse
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.
15) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast.
Zasedání ZO Lkáň bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zápis zapsal: Petr Wagner ………………………………
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Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2019
Ověřovatelka zápisu: Miroslava Dlouhá …………………………….

Ověřovatelka zápisu: Jitka Kadlečková …………………….

Starosta obce Lkáň: Pavel Foriš

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

……………………

