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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lično

ze dne 10. 11. 2021

Zastupitelstvo obce Lično bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 8/2021.

a schvaluje:
1.  program dnešního zasedání, doplněný o bod Schválení podání žádosti o dotaci 

na rekonstrukci MOK u okálů v Ličně na větev C – bod č. 8 - a návrhovou komisi 
ve složení Ing. Anna Dostálová a p. Aleš Zárybnický;

2.  komisí doporučeného dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce MOK u okálů v Lič-
ně“ firmu SOVIS CZ, a.s., se sídlem V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králo-
vé, IČ 27532208, která podala nejnižší nabídku ve výši 8 753 538 Kč bez DPH;

3.  rozhodnutí o podané námitce k výběrovému řízení na zakázku „Rekonstrukce MOK 
u okálů v Ličně“, kterým se námitka zamítá;

4.  obecně závaznou vyhlášku obce Lično č. 1/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství;

5.  prodej části pozemku p. č. 690/12 o výměře 27 m2 v k. ú. Lično oddělenou geome-
trickým plánem č. 365-32/2021 manželům Ilno        č. p. 51, za 25 Kč/ m2, přičemž 
zároveň uhradí 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši 3 255 Kč. 
Náklady na převod nemovitosti hradí kupující;

6.  nákup nemovitosti p. č. 744 o výměře 406 m2 v k. ú. Lično od jednotlivých po-
dílníků na vlastnictví pozemku, přičemž každému podílníkovi mimo obce Lično 
se vyplatí poměrná částka kupní ceny ve výši jeho majetkového podílu. Náklady 
převod nemovitosti hradí kupující;

7.  Zastupitelstvo obce Lično příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, 
rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o zahrnutí žádosti pana Pavla 
Grunda do pořizované Změny č. 1 Územního plánu Lično (schváleno Usnesením 
ZO č. 12 dne 1. 6. 2020). Předmětem změny bude prověření návrhu na změny ÚP 
na základě žádosti pana PavlTýniště nad Orlicí dne 24. 5. 2021 přičemž: 

  a) Požaduje změnu územního plánu obce Lično v k. ú. Ostašovice a to tak, že 
na již vymezené zastavitelné ploše Z 16 se bude moci stavět i v druhé řadě.

  b) Požaduje změnu označení funkce orné půdy ve vlastnictví žadatele parcelní čís-
lo 209/3 v k. ú. Ostašovice na změnu DS3 – Dopravní infrastruktura – silniční – 
místní a účelové komunikace. Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů 
na pořízení změny územního plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem. Zároveň toto 
usnesení nahrazuje část usnesení pořadové číslo 20 bod 10, který se ruší.

8. Zastupitelstvo obce Lično příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
v platném znění, rozhoduje podle § 44 písm. d) Stavebního zákona o zahr-
nutí žádosti pana Zdeňka Malého do pořizované Změny č. 1 Územního plá-
nu Lično (schváleno Usnesením ZO č. 12 dne 1. 6. 2020). Předmětem změ-
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ny bude prověření návrhu na změny ÚP na základě žádosti pana Zdeňka  
M ze dne 24. 5. 2021 přičemž:

  a) Požaduje rozšíření zastavitelného území Z16 k pozemku parcelní číslo 211/1 
a 211/6 v k. ú. Ostašovice. Dle stavebního zákona § 55 odstavec 4 si je vědom, že 
další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch, a proto mu dává smysl 
požádat o rozšíření stavební plochy po celé velikosti pozemku parcelní číslo 211/1 
o výměře 1645 m2 a pozemku parcelní číslo 211/6 o výměře 1488 m2 a to z dů-
vodu, že se jedná o nezbytnost k přístupu na zastavitelné území Z16 jako celku.

  b) Požaduje změnu Územního plánu obce Lično v k. ú. Ostašovice a to tak, že 
na již vymezené zastavitelné ploše Z 16 se bude moci stavět i v druhé řadě.

  c) Požaduje změnu označení funkce plochy orné půdy ve vlastnictví žadatele 
parcelní číslo 68/2 v k. ú. Ostašovice na změnu plochy bydlení. Jak již výše uve-
dl pozemek parcelní číslo 68/2 je navazující na vymezenou zastavitelnou plo-
chu Z 17. Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů na pořízení změny 
územního plánu dle § 45 odst. 4 navrhovatelem. Zároveň toto usnesení nahrazuje 
část usnesení pořadové číslo 20 bod 11, který se ruší.

9. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2020490/VB/2, Lično, 
p. č. 3046 – kNN mezi Obcí Lično a ČEZ Distribuce a.s.;

10. rozpočtové opatření č. 9/2021;
11. podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně“ na větev C.
ukládá:
  1. starostovi kontaktovat p. Bulíře ohledně zjištěných výsledků šetření o odpad-

ních vodách v Ličně, jak postupovat dále.
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Svoz komunálního odpadu v r. 2022 
a poplatek ze psa

Na základě vyhlášky je stanoven poplatek pro rok 2022 za trvale hlášeného obča-
na, osobu trvale se zdržující a objekt bez trvalého pobytu, v obcích Lično, Ostašovi-
ce, Radostovice 

ve výši 700 Kč.
Poplatek se týká odvozu a ukládání komunálního, nebezpečného, separovaného 

a objemného odpadu. Poplatek je splatný od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022. 
Platbu je možné provést na účet Obce Lično č. 1240139399/0800 !až po 1. 1. 

2022!!
VS: Lično13400+Vaše č. p.; Ostašovice 13404 + Vaše č. p.; Radostovice 

13406+Vaše č. p.
(např. Lično1340017, Ost.1340403, Rad.1340607) nebo hotově v úřední dny 

v kanceláři Obce Lično.
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V kanceláři obce za každou domácnost převezme zdarma její zástupce do 13. ledna 
2022 známku, potom popelnice bez známky nebude vyvezena. Známka pro rok 2022 
bude pouze jedna pro plný svoz a přistavovat se bude v těchto termínech (36 svo-
zů): 

 
leden   7., 14., 21. a 28. červenec  1., 15. a 29.
únor     4., 11., 18. a 25.  srpen  12. a 26.
březen  4., 11., 18. a 25. září  9. a 23.
duben   8. a 22. říjen  7. a 21.
květen   6. a 20. listopad  4., 11., 18. a 25.
červen   3. a 17. prosinec  2., 9., 16., 23. a 30.

Známka bude přilepena na suchý, odmaštěný povrch popelnice na viditelném mís-
tě. Popelnice bude popsána číslem popisným. Všechny ostatní známky budou 
odstraněny. Neoznačené popelnice a pytle přistavené mimo popelnici nebudou od-
vezeny. Svozový den je pátek.

V obcích Lično a Ostašovice bude svoz komunálního odpadu prováděn pomocí 
popelnic a v Radostovicích za pomoci kontejnerů 1100 litrů. Svoz separovaného od-
padu bude prováděn dosavadním způsobem. Svoz nebezpečného a objemného 
odpadu bude prováděn mobilním svozem zdarma 2 x ročně - termín a místo bude 
včas oznámeno. Občané budou moci odevzdat bezplatně elektroodpad a objemný 
odpad dle vyhlášky k jeho bezpečné likvidaci. Nebezpečný odpad bude zpoplatněn 
při předání dle tarifu.

Právnické a fyzické osoby podnikající v obcích Lično a Ostašovice mohou vyu-
žít systém likvidace pouze separovaného odpadu a sepsat dohodu o likvidaci se-
parovaného odpadu. Pro svoz komunálního odpadu si musí sjednat poskytování 
této služby přímo s firmou, zajišťující svoz odpadu.

Poplatek ze psa pro r. 2022 zůstává ve stejné výši: 100 Kč/pes, další pes stejný 
majitel 150 Kč, důchodce 50 Kč, další pes důchodce 75 Kč. Pokud jej platíte přes 
účet, přičtěte platbu k poplatku za odpad. Změnu jako nový pes nebo pes, který 
pošel, jsou občané povinni nahlásit do 14-ti dnů ode dne změny, jinak jsou povinni 
poplatek uhradit. Děkujeme.  

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Svoz komunálního odpadu v roce 2022

Pro rok 2022 schválilo Zastupitelstvo obce Lično novou Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Tuto vyhlášku obec musela schválit z toho důvodu, že v roce 2020 byl schválen Zákon 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, a dle kterého je obec 
povinna vypracovat a schválit novou obecně závaznou vyhlášku. 
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Žádost

Z důvodu provádění účetní závěrky celého roku 2021 žádáme obyvatele Radosto-
vic, Ostašovic a Lična, aby využívali pro vyřizování svých potřeb na Obecním úřadě 
v Ličně v novém roce 2022 výhradně úřední dny.

Úřední dny:    Pondělí                  8.00 - 12.00                    13.00 – 17.00
                 Středa                    8.00 - 12.00                  13.00 – 17.00

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

V rámci této vyhlášky nedochází v obci Lično k žádným významným povinnostem 
směrem k občanům, vše zůstává v intencích doposud platné vyhlášky a to s jednou 
jedinou výjimkou.

K změně došlo v rámci poplatkové povinnosti, kde poplatek na jednoho poplatní-
ka byl zastupitelstvem obce navýšen na 700 Kč za kalendářní rok. Tato poplatková 
povinnost se týká zároveň i majitelů nemovitostí, jež nemají v obci trvalé bydliště. 
Toto vše je podrobně uvedeno ve výše jmenované vyhlášce, jež je rovněž uvedena 
ve zpravodaji. 

Důvodem navýšení poplatku je zejména skutečnost, navýšení poplatků za uklá-
dání komunálních odpadů, přičemž nárůst poplatků za ukládání bude navyšován 
každoročně. 

Z tohoto důvodu opět apeluji na nutnost separovat odpad a do popelnic na ko-
munální odpad neukládat nic co tam nepatří. Pokud totiž někteří jedinci do popelnic 
na komunální odpad například ukládají trávu, která je těžká, navyšují tak v konečném 
důsledku celkovou váhu na ukládání komunálního odpadu, a tato váha se pak samo-
zřejmě promítne do poplatku za svoz odpadu. 

Naproti tomu, pokud je tráva umístěna do kontejneru na bioodpad, je tento biood-
pad v konečném důsledku odečítán od komunálního odpadu. Jinými slovy, pokud 
budeme mít hodně bioodpadu, o to méně budeme mít komunálního odpadu. Samo-
zřejmě v celkových tunách za daný rok. 

Dalším důvodem je nezpochybnitelný fakt, kterým je růst cen energií (včetně  
pohonných hmot do svozových automobilů), a nárůst výše platů (u pracovníků svo-
zové firmy). 

I nadále platí, že poplatek v nové výši bude možno hradit bezhotovostně, na účet 
obce Lično, který je uveden v rozpisu svozů včetně variabilních symbolů, ale platby 
prosím provádějte až od 1. 1. 2022.

Známky na rok 2022 jsou již připraveny v kanceláři obecního úřadu a v úřední dny 
je možno požádat o jejich vydání. 

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Zastupitelstvo obce Lično se na svém zasedání dne 10. 11. 2021 usnesením č. 22 
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Lično touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadové-
ho hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Lično.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo 
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna  
na území obce. 

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodin-
nou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4

Čl. 3
Poplatkové období

 Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode 
dne vzniku své poplatkové povinnosti. 

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o do-
časné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4 § 10p zákona o místních poplatcích
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(2) V ohlášení poplatník uvede6 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu 
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovate-
lů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající 
nárok na osvobození od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) 
této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.7

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, 
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní 
správce poplatku na své úřední desce.9

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 700 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzic-

ké osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož 
konci10

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jed-
notlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou re-
kreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní 
měsíc, na jehož konci11

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendář-
ního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je po-
platek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle 
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

Čl. 7
Osvobození 

    (1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je12 

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné 
obci a má v této jiné obci bydliště, 

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnu-
tí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající 
trest domácího vězení. 

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která
a) se v průběhu příslušného kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince) 

zdržuje mimo území obce,
b) v příslušném kalendářním roce dosáhne nejvýše 1 roku věku.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození 
zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.14

11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 10g zákona o místních poplatcích
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(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povin-
nost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zá-
stupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymeze-
na podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem 
na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak 
i spolu s podílem na tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společ-
ností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální 
odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni 
předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené 
podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.

13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16 § 12 zákona o místních poplatcích
17 § 10q zákona o místních poplatcích
18 § 10r zákona o místních poplatcích
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Čl. 12
Zrušovací ustanovení

 Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ze dne 21. 11. 2019.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Oznámení o výběru dodavatele

ZADAVATEL:  
Lično č. p. 17, 517 35  Lično
IČ: 00275069
Zastoupená: Bc. Tomášem Vilímkem, starostou
E-mail: obec@licno.cz 
ID datové schránky: 5bxa9eh

„Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně“
 Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

ROZHODUJE
o výběru dodavatele výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce zadané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona, která byla zahájena dne  
21. 9. 2021 uveřejněním výzvy k podání nabídky vč.  zadávací dokumentace a poky-
nů pro zpracování nabídky na profilu zadavatele a dále po jejím uveřejnění zaslána 
dodavatelům. 

I. Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Název:  SOVIS CZ, a.s.
Sídlo / místo podnikání:  V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
IČ:   27533308
Právní forma:  akciová společnost
Nabídková cena: 8 753 538 Kč bez DPH

II. Odůvodnění výběru dodavatele:
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil, že hodnotícím kritériem pro zadání 
veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, kterou bude hodnotit podle nej-
nižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
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 Komise tedy sestavila pořadí nabídek, kde nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
v Kč bez DPH je nabídkou nejvýhodnější a umístila se tedy první v pořadí, ostatní 
nabídky byly řazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny. 

 Nabídka účastníka SOVIS CZ, a.s. byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhod-
nocena jako ekonomicky nejvýhodnější, když nabídl cenu ve výši 8 753 538 Kč bez 
DPH. 

Výsledné pořadí nabídek:

Tabulka č. 2 Hodnocené údaje z nabídek
a výsledné pořadí z nabídek

Poč.
číslo

účastníka

Obchodní fir-
ma/název/jmé-
no a příjmení 

účastníka

Adresa
sídla/místa podnikání/IČ

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Výsledné 
pořadí 

účastníka

1. SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnku 608/3a, Třebeš,                       
500 11 Hradec Králové,                 
IČ: 27532208

8 753 538,- 1.

2. Dlažba Vysoké 
Mýto, s.r.o.

Husova 437, Lito-
myšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto,                                  
IČ: 25953818

11 497 957,46 5.

3. KENVI CZ s.r.o.
Markova 191/49, Kukleny, 
500 04 Hradec Králové,                                                       
IČ: 28825039

10 813 030,- 4.

4. PH-stavební, 
s.r.o.

Klášter nad Dědinou 
4, 517 71 Ledce, IČ: 
04260066

12 130 586,44 6.

5. MADOS MT 
s.r.o.

Lupenice č. p. 51,                         
517 41 Lupenice,                                        
IČ: 25297899

10 037 765,88 2.

6. KONKRET CZ, 
spol. s r.o.

Smetanovo nábřeží 304, 
IČ: 25942352 10 482 843,- 3.

 Vybraný dodavatel společnost SOVIS CZ, a.s. splnil zadávací podmínky i podmín-
ky účasti 

 Oznámení o výběru dodavatele bylo schváleno na Zastupitelstvu obce Lično dne  
10. 11. 2021 pod. č. usnesení 22.

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično
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Rekonstrukce MOK u okálů v Ličně – větev C

Jelikož byly v rámci projektu na rekonstrukci komunikace u okálů v Ličně vysou-
těženy v rámci výběrových řízení všechny tři větve naráz a zároveň byla i v rámci 
soutěže nabídnuta i velmi pěkná cena, rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že bude 
podána žádost o dotaci na „Rekonstrukci MOK u okálů v Ličně – větev C (u č. p. 93 
v Ličně).

Tato žádost byla administrována, podepsána odpovědnými osobami (starostou 
obce) a podána na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky dne 25. 11. 2021 
s tím, že požadovaná dotace je 1. 717 487 Kč.

O této žádosti doposud nebylo rozhodnuto.
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Prořezání lípy v Ličně na návsi

Jak jistě mnozí z obyvatel obce ví, v Ličně na návsi byla v roce 1918 vysazena 
„Lípa svobody“. Tato lípa je jednou z dominant obce a všichni si jí velmi vážíme 
a jsme za ni rádi.

V minulých letech byla lípa ošetřena odbornou firmou, která má mnoho certifikátů 
v oboru a jež byla obci Lično doporučena Odborem životního prostředí Městského úřa-
du Rychnov nad Kněžnou. Firma zde v Radostovicích, Ostašovicích i v Ličně ošetřila 
již hodně stromů k plné naší spokojenosti včetně již zmíněné lípy na návsi v Ličně.

V letošním roce z této lípy ulomil poryv větru poměrně silnou větev směrem  
k nemovitosti č. p. 51 v Ličně. Větev spadla v noci a naštěstí se nikomu nic nestalo 
a nebyly způsobeny žádné škody na majetku. Zaměstnanci obce spadlou větev odkli-
dili, náves zametli a následně jsme povolali výše zmíněnou odbornou firmu, aby lípu 
prohlédli a navrhli, co podniknout, abychom lípu uchránili od dalších škod a zachránili 
ji pro generace příští. 

Pracovníci odborné firmy navrhli na podzim provést odlehčovací řezy tak, aby byl 
strom vyvážen a nedocházelo k nadměrné zátěži větví. Zároveň odlehčovací řezy 
větví mají za cíl uvolnit kapacitu kořenů stromu tak, aby nemusely pracně vyživovat 
staré větve stromu a aby své živiny nasměrovaly do nových mladých výhonků, což 
by mělo vést k zmlazení stromu.

Toto zmlazení je zásadní věc, strom je totiž napaden houbou, a neexistuje nic, co 
by mohlo lípě pomoci, kromě toho, že ji dáme šanci, aby získala větší sílu a mohla se 
úspěšně s houbou poprat a zvítězit sama. 

Dle zkušenosti odborníků totiž žádné stříšky a zakrytí děr po větvích tam, kde je 
houba nepomáhají. Naopak, pokud se houba zakryje, aby měla stín, tak o to více roste. 

Tento návrh byl letos na podzim zrealizován, odlehčovací a zmlazovací řezy byly 
provedeny a nyní budeme očekávat, zda z lípy vyrazí nové mladé výhonky. To by 
samozřejmě bylo velmi dobré a znamenalo by to, že je lípa v dobré kondici. 
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Uvidíme v nejbližších letech, jak se bude mít lípa k světu. Bylo mi odborníky řečeno, 
že se uvidí v průběhu následujících 4 – 5 let. Pokud nevyrostou nové mladé výhonky, 
bude to špatné ani nechci domyslet, co by mělo následovat….

Ale čekají nás Vánoce, tak buďme pozitivní a přejme si, aby vše dobře dopadlo.
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Oprava učebny v základní škole

V letošním roce o prázdninách byla opravena učebna v základní škole v Ličně. 
Byla odstraněna stará podlaha, vytrhány a odstraněny prkna z podlahy a v prostoru 
pod prkny vyklizena celá dutina, která byly vysypána stavební sutí o celkové váze 
cca 5 tun.

Následně byla položena nová podlaha, částečně zrekonstruována elektrická insta-
lace, vodoinstalace a odpad, obvodové zdi byly nově vyztuženy perlinkou a oštuko-
vány a následně vymalovány. Celá třída působí jako nová.

Celkové náklady na tuto opravu byly ve výši 273 384 Kč.
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Nová vzduchotechnika ve školní kuchyni

V průběhu prázdnin jsme měli naplánovanou montáž nové vzduchotechniky 
ve školní jídelně. Zařízení bylo zakoupeno a dodáno, montážní firma zajištěna. Zkrát-
ka vše bylo zajištěno. 

Bohužel se nám v daném termínu nepodařilo zajistit vyvrtání díry do obvodové zdi 
budovy č. p. 1 v Ličně. Problém totiž byl v tom, že bylo třeba vyvrtat otvor o průměru 
minimálně 220 mm a tak velký vrták každý k dispozici nemá.

Vrták se nám podařilo zajistit teprve v termínu ke konci září, otvor do 1 m silné kamenné 
zdi byl vyvrtán a vzduchotechnika byla namontována, takže nyní je zajištěno dostateč-
ně odvětrávání par z prostoru kuchyně tak, aby pracovní podmínky paní kuchařky byly 
co nejlepší.

Celkové náklady na montáž vzduchotechniky jsou 188 095 Kč.
Bc. Tomáš Vilímek 

starosta obce Lično

Zrealizované veřejné zakázky v obci 

Dopadová plocha na workautovém hřišti na faře            45 000 Kč
Repase zvonu v Ostašovicích + elektroinstalace                    82 194 Kč
Elektroinstalace zvonění v Radostovicích                               50 600 Kč
Repase zvonu a elektroinstalace Farnost Lično                       68 000 Kč



14

Rekonstrukce komunikace „Stavební úpravy
místních komunikací u č. p. 151 – 157“

Vážení spoluobčané.

 Jak jste již v minulých číslech našeho Zpravodaje byli informováni, měla by 
v následujícím roce proběhnout výstavba s názvem „Stavební úpravy místních komu-
nikací u č. p. 151 – 157“. Vývoj kolem této na rekonstrukci silnice mezi místní částí 
Na Drahách a okály mne opět donutil reagovat.

 Nejprve uvádím krátkou rekapitulaci projektového rozpočtu pro přehlednost 
v tabulce:

Oprava MOK Radostovice + Hůrka Lično                                  131 100 Kč
Oprava MOK Turbem  Radostovice + Ostašovice                   63 162 Kč

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Připravované projekty

Již dlouho připravujeme nové pozemky pro výstavbu rodinných domů v Ličně. 
V současné době máme vydané platné Územní rozhodnutí a nyní se dopracovává 
stavební dokumentace pro vydání stavebního povolení, které bude vydáno, alespoň 
doufám v nejbližší době. 

V lednu 2022 chceme požádat o dotaci na realizaci této základní technické vyba-
venosti na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično

Výstavba chodníku k č. p. 5

Rovněž delší dobu připravujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu chodníku 
k č. p. 5 v Ličně. Projektová dokumentace se neustále mění a doplňuje vždy podle 
požadavků oprávněných osob, které se vyjadřují ke stavební dokumentace. V sou-
časné době se stavební dokumentace opět přepracovává, doufám, že již naposled 
a k plné spokojenosti všech dotčených osob tak, abychom mohli přikročit k realizaci. 

Bc. Tomáš Vilímek 
starosta obce Lično
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Cena 2019
 bez DPH

Cena 2019 
vč. DPH

Cena 2021 
bez DPH

Cena 2021 
vč. DPH

Trasa A
(k poldru) 9 344 155 11 306 428 9 894 471 11 972 310

Trasa B 
(2.cesta 
nahoru)

1 921 054 2 324 475 1 999 694 2 419 630

Trasa C 
(1.cesta 
nahoru)

5 186 649 6 275 845 2 938 750 3 555 888

Celkem 
trasa
A a B 

11 265 209 13 630 903 11 894 165 14 391 940

Celkem 
trasy

A, B a C
16 451 858 19 906 748 14 832 915 17 947 827

 Projektový rozpočet stavby z roku 2019 byl použitý pro žádost o dotaci podávanou 
v listopadu 2020 na trasy A a B. 
 Projektový rozpočet stavby z roku 2021 je opravená cena (hlavně trasa C), kdy 
jsem osobně zavolala projektantovi, aby se na rozpočet podíval, jestli tam není chy-
ba. K tomuto jsem se rozhodla po několika měsících, kdy pan starosta stále opako-
val, že projektant nereaguje na jeho maily ani telefonáty. Rozpočet byl projektantem 
opraven do několika dní od zadání.
 V průběhu letošního podzimu proběhla dvě kola výběrových řízení na stavební 
firmu. V září žádná firma cenovou nabídku nepodala. Ve druhém kole v říjnu se 
do výběrového řízení přihlásilo 6 firem - uchazečů.
 Nejnižší cenovou nabídku podala stavební firma SOVIS CZ, a.s. z Hradce Králové 
v částce 8.753.538 Kč bez DPH.

 Před schválením smlouvy s uvedeným uchazečem jsem na zastupitelstvu kona-
ného 10. 11. 2021 informovala o skutečnostech, které pan starosta věděl, ale nese-
známil s nimi veřejnost:
• Zastupitelé byli podle panem starostou poskytnutých informací přesvědčeni, 

že se koná výběrové řízení na větve A a B dle rozpočtu z roku 2021 a že takto jím 
byla instruována i firma, která pro obec výběrové řízení připravila a řídila (fi DABO-
NA s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou).

• Starosta zaslal firmě DABONA s.r.o. dokumentaci stavby a slepý rozpočet 
na všechny tři větve A, B a C bez odsouhlasení a upozornění kohokoliv (jak za-
stupitelů, tak DABONA). Stavební firmy tedy předložily cenu na všechny tři větve 
A, B a C.
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• Předpokládaná hodnota zakázky uvedená v zadávací dokumentaci zveřejněné 
pro stavební firmy byla 11.265.209 Kč tj. cena větví A a B z roku 2019.

• Technická dokumentace poskytnutá stavebním firmám byla dokumentací pro sta-
vební povolení, nikoliv dokumentací pro samotnou realizaci stavby. Stavební firmy 
tedy neměly možnost ocenit zakázku do veškerých stavebních detailů.

• Cena SOVIS v částce 8.753.538 Kč bez DPH za všechny 3 větve se pohybuje 
na úrovni 60% hodnoty zakázky stanovené rozpočtem z března roku 2021 
(14.832.915 Kč), což jsou ceny ještě před rekordním nárůstem cen stavebních 
materiálů a prací v průběhu tohoto roku. Nabídková cena je nezvykle nízká 
a k zamyšlení.

 
Na základě výše uvedeného jsem na veřejném zastupitelstvu podala dotaz na pana 
starostu, zda byla firma SOVIS CZ vyzvána k vyjádření ohledně mimořádně nízké 
nabídkové ceny, což je běžná praxe u takového cenového rozdílu. Na veřejném za-
stupitelstvu pan starosta odpověděl: „Paní Serbousková (fi DABONA) zkontrolovala 
položku po položce a vyzvala firmu, aby se k tomu vyjádřila a firma se k tomu vyjádři-
la, že všechno je v pořádku.“  Doklady o tomto tvrzení však zastupitelům na zastupi-
telstvu nebyly k dispozici. Ze Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lično 
ze dne 10. 11. 2021 se však při mé stejné otázce dozvídáme tato slova:  Starosta: 
Firma SOVIS vyjádření nedala.
Znepokojivé na této situaci je, že se při samotném konání veřejného zastupitelstva 
pan starosta Bc. Vilímek vyjádřil jinak, než je posléze uvedeno v zápise. A rozhodnutí 
zastupitelů se samozřejmě odvíjí od informací sdělených panem starostou.
V tomto případě jsem se zdržela hlasování o schválení dodavatele veřejné zakázky 
a smlouvy s firmou SOVIS CZ a.s., a to z důvodu chybných zadávacích informací 
ve výběrovém řízení a neposkytnutí dokumentů a podkladů potřebných k zodpověd-
nému rozhodnutí.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka SNK PRO POHODU V NAŠÍ OBCI

Podivuhodné záměry prodejů na naší obci

Již léta se na obci potýkáme s nepřehlednými záměry prodejů pozemků. Záměr 
prodeje musí být dle zákona zveřejněný na úřední desce obce, potažmo na www 
stránkách obce. V záměrech zveřejňovaných naší obcí jsou často uvedená pouze 
parcelní čísla a katastrální území, není možnost se jednoduše seznámit s výměrou 
a zákresem v mapě. Navíc záměry prodejů nejsou zpravidla projednávány se zastu-
piteli před jejich zveřejněním. 

Dne 5. 10. 2021 byly zveřejněny další záměry prodeje, jeden v Ličně, čtyři  
v Radostovicích. Za první zmínku stojí, že jeden z navrhovaných pozemků na prodej 
p. č. 60/4 v k.ú. Radostovice nepatří obci ale soukromému vlastníkovi. Další z navr-
hovaných pozemků na prodej zasahuje do obecní cesty, o čemž pan starosta věděl, 
zastupitele na toto však neupozornil a dozvěděli jsme se o tom až na námitku zastu-
pitele pana Joukla.
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V neposlední řadě se na veřejném zastupitelstvu dne 10. 11. 2021 řešil prodej 
zahrady p. č. 421/15 v k.ú. Lično o výměře 389m2, kterou máte možnost vidět na ob-
rázku.

Citace pana starosty z konaného zastupitelstva: „Žadatelé (vlastníci vedlejšího po-
zemku p. č.421/12 o rozloze 465m2 plus dům) chtěli původně odkoupit pouze část 
alespoň na vjezd, jak jsou koleje, aby mohli zajet do garáže, ale domluvili jsme se, že 
se jim pozemek prodá celý, protože zbytková část pro nás nemá žádný smysl. Nákla-
dy za převod půjde za nimi a náklady na prodej bude 25 kaček za metr.“

Chtěla bych podotknout, že nemám nic proti prodeji obecních pozemků tam, kde 
se jedná o narovnávání vlastnických vztahů a jedná se historicky o několik zaplo-
cených metrů. V tomto případě se však nejednalo o prodej „pár metrů“, ale jednalo 
se o zcela bezprecedentní a z hlediska obce poškozující a neekonomické jednání. 
Žadatelům by se téměř zdvojnásobil pozemek na 854m2.

Současná cena pozemků se v intravilánu obce pohybuje řádově v jiných částkách, 
než bylo navrženo. Jsem tedy ráda, že se mi po poměrně dlouhém vyjednávání po-
dařilo přesvědčit ostatní zastupitele o nevýhodnosti prodeje, starosta pan Vilímek 
přislíbil zajistit znalecký posudek (do této chvíle není zastupitelům k dispozici) a ža-
datelům bude nabídnut odkup pozemku za cenu akceptovatelnou pro obě strany. 
Hlasování zastupitelstva proběhlo: proti prodeji 3, zdrželi se 3, pro prodej 2 vč. pana 
starosty.

Nabízí se však otázka: Prodal by v současnosti někdo ze svého vlastního pozemku 
uvnitř obce 400m2 za cenu 25 Kč/m2?

Navrhuji nastavit pravidla prodejů obecních pozemků písemnou formou a přehodnotit 
i stávající částku. Do této chvíle na obci existují velmi podivné a neprůhledné úzusy 
(= zvyklosti, nepsané postupy), jako v minulosti například při odsouhlasení změn 
územního plánu, jak jsem již naše občany informovala.

Ing. Martina Ludvíková, zastupitelka SNK PRO POHODU V NAŠÍ OBCI
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Zvony v Ličně Ostašovicích a Radostovicích jsou uvedené
do provozu spolu s rozsvícením stromu a adventní koncert

Vážení spoluobčané.

Dovolte mi nejprve vás všechny srdečně pozdravit.
Jak jste již byli v průběhu loňského a letošního roku informováni, podařila se nám 

rekonstrukce a elektrifikace zvonů v naší obci. Zároveň došlo k opravě celého sank-
tusníku na ličenském kostele.

 
Protože nám situace není epidemiologicky úplně nakloněna, hledali jsme cestu, 

jak důstojně uvést zvony do provozu. Jelikož byly zvony a jejich mechanizmy hotové 
a připravené, zvolili jsme nakonec termín na 1. adventní neděli 28. listopadu 2021. 
Poprvé se tedy zvony rozezněly v 18.00 najednou ve všech třech našich obcích 
po krátkém požehnání panem farářem Kuncem na návsi v Ličně. Zároveň se spolu 
s počátkem odbívání zvonů také rozsvítil vánoční strom za hojné účasti zejména 
rodičů s malými dětmi. 

Zvony budou v provozu nastálo a budou znít každý den v poledne a jako klekání 
v 18,00 po dobu 1 minuty.

Po slavnostním odbití zvonů a rozsvícení stromu jsme také spolu s naším sborem 
zazpívali několik koled, které jsme pro vás připravovali na adventní koncert. Měli 
jsme tedy alespoň příležitost se s vámi setkat a zazpívat některé z mnoha písní, 
které jsme spolu již od října nacvičovali. Bohužel, hned následující týden bylo několik 
našich členů v karanténě a trvá to doposud. Proto jsme byli nuceni adventní koncert 
plánovaný na 19. prosince 2021 zrušit, stejně jako avízované vystoupení v kovárně 
Ondry Požára v Dobrušce.

Plný kostel vždy zahřeje duši a v předvánočním čase o to víc symbolizuje jednotu 
a sounáležitost mezi námi. Pevně věřím, že se koncem roku 2021 setkáme alespoň 
na půlnoční mši a budeme moci oslavit nadcházející vánoční svátky společně.
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Přeji všem krásné a pohodové dny prožité ve zdraví, a pokud to bude možné, bu-
deme se těšit na opětovné setkání na koncertech v kostele Zvěstování Páně v Ličně.

 
Martina Ludvíková, zastupitelka obce SNK PRO POHODU V NAŠÍ OBCI 

ve spolupráci s hudebním sborem Ličeňák, 
dětským a jazykovým klubem TEMA Club a SDH Lično

Rodinná alej života 

Vážení spoluobčané,
jsem moc rád, že se podařilo realizovat projekt 

výsadby nových stromů propojujících životní udá-
losti občana s přírodou a stromem, který zde bude 
dlouhá léta připomínat, jak čas rychle letí a záro-
veň zdobit vycházkovou trasu k obci Radostovice.

Vysazování proběhlo v sobotu 23. 10. 2021 
v dopoledních hodinách. Pro sázející a jejich do-
provod jsme připravili drobné občerstvení a také 
něco na zahřátí, protože už bylo docela chladno. Děkuji všem, kteří přispěli svým 
výtvorem nebo tekutinou k bohatosti občerstvení. Výkladu a odborného dohledu nad 
sázením stromů se ujal zahradník Michal Konvalina. Tímto mu děkuji za podrobný 
výklad, instrukce a zajištění stromů a dalšího materiálu. Celkem se zasadilo 10 stro-
mů, z toho je jeden zakládající, který zasadil pan starosta. Myslím, že celkový výsle-
dek je velmi pěkný. Posuďte sami, až se půjdete projít okolo. 

Další termín sázení bude na konci března, pravděpodobně 26. 3. 2022. Přesné  
datum bude účastníkům upřesněno dle počasí. Pokud i vy máte zájem a příleži-
tost, při které chcete zasadit strom, je třeba se přihlásit. Nejlépe u mě osobně 
nebo na kontaktech martinekfalta@seznam.cz, 605 809 141. Přihlášky podávej-
te do 15. 3. 2022. 

Děkuji Všem zúčastněným a těm, kteří mi s realizací pomohli. Doufám, že všem 
stromky dobře přezimují a příští rok na nich uvidíme první listy a květy. Dále budu také 
moc rád, když se na jaře alej rozroste o další stromy. Už teď se těším na jarní sázení.

Ing. Martin Falta
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Mateřská škola

Vážení čtenáři ličenského  Zpravodaje, po roce tu 
máme opět vánoční svátky. Období, kdy bychom měli 
zapomenout na starosti a užívat si vánoční atmosféry 
plnými doušky. Setkání s nejbližšími, smích, vánoční 
cukroví a samozřejmě vánoční pohádky či purpura, to 
vše nás během Vánoc doprovází.

Neopakovatelná atmosféra včetně dár-
ků se nedá zapomenout. Radujme se 
i z maličkostí, a to nejen během vánoč-
ních svátků, ale i během celého roku.

V mateřské škole jsme se i přes nepří-
znivou situaci snažili dětem prosincové 
dny zpříjemnit, tak jak je u nás zvykem. 
Nechyběla Barborka se svoji nadílkou, 
Mikuláš s čertem a úžasným  andě-
lem. Ježíšek dětem přinesl stromeček 
a spoustu dárků. I malý adventní výlet se 

nakonec vydařil – v rychnovském zámku mohly děti prohlédnout krásné betlémy. 
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Ze základní školy – „Z vánoční základní školy“

Letošní advent se nese opakovaně 
ve stínu covidových opatření, testová-
ní žáků, zrušení vánočních vystoupení 
a omezení návštěv rodičů v budovách ZŠ 
a MŠ. Pokud však sledujete webové strán-
ky školy nebo vývěsku na návsi v obci, 
můžete být v klidu. Ve škole jsme na tuto 

krásnou dobu nezapomněli, koledy se broukají, perníčky jsou dávno snědeny; školní 
chodby a třídy zdobí vánoční výkresy a dekorace, ve ŠD svítí krásný vánoční stro-
meček a prý přijde i Ježíšek. Na vánoční borovičku jsme zavěsili sněhobílé ozdoby 
ve tvaru koulí a v některých z nich se mihotají prožitky posledního čtvrtletí roku 2021:

Říjen
• návštěva Muzea loutek v Chrudimi – projektový den mimo školu v rámci Šablon II;
• projektový den mimo školu v rámci Šablon II v Sopotnici s výletem do historie vývoje 

naší planety Země;
• projektový den ve ŠD za účasti Policie ČR „Pes, náš ochránce a kamarád“ v rámci 

Šablon II;

Listopad
• exkurze do IQLANDIE Liberec – projektový den mimo školu v rámci Šablon III;

Prosinec
• projektový den ve škole v rámci Šablon II s názvem „My se čertů nebojíme aneb 

čertí hrátky“ s návštěvou Mikuláše, anděla a čerta přímo ve vyučování;
• Mikulášská nadílka pro všechny žáky s dopomocí pí M. Řehounkové za SRPŠ;
• účast 3. – 5. roč. ve výtvarné soutěži DDM v RK na téma čerti a čertice;
• předávání Slabikáře našim prvňáčkům – tzv. Den slabikáře;

Z čertovského i vánočního zpívání jsme pořídili krátké video, které si mohou rodiče 
prohlédnout. Ličenským seniorům jsme roznesli přání a věříme, že se příští rok spo-
lečně sejdeme ve školce.

Ježíšku, prosíme Tě, přečti si naše psaní.
Je krátké. Máme jenom jedno přání:

Ať jsou všichni v novém roce,
takoví, jak na Vánoce.

Ať jsou milí, míň se mračí,
děkujem Ti, to nám stačí.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku šťastné vykro-
čení a  po celý rok 2022 jen dny radostné.

Děti a zaměstnanci mateřské školy
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• pečení perníčků ve ŠD;
• působení praktikantky N. Hovorkové ve ŠD v rámci pedagogické praxe;
• výroba vánočních přání pro seniory v obci;
• zahájení plaveckého výcviku v bazénu v RK;
• „Lidové vánoce v Polabí“ – návštěva skanzenu v Přerově n. L., zhlédnutí scén 

ze života našich předků, jejich zvyků a obyčejů v čase adventu až do Tří králů 
za finanční podpory ze strany Zřizovatele;

• posezení u stromečku s vánoční nadílkou pro všechny žáčky s dopomocí  
pí M. Řehounkové za SRPŠ.

 
 S lednem se přehoupneme do nového roku 2022. Jak se nám v něm bude dařit, 
zjistíte při čtení dalších čísel Zpravodaje. V tuto chvíli mi dovolte popřát všem čtená-
řům krásné Vánoce, splnění všech přání a do nového roku vykročení tou správnou 
nohou ve zdraví, štěstí a spokojenosti.

Tichá noc nastala a sníh jen jiskří, 
v záři měsíce potok se bystří. 

Chodíme lesem a ticho je v nás, 
jasná noc ohlásí vánoční čas. 

Chodíme lesem a láska je v nás, 
milujme všechen lid po celý čas.

  Mgr. Marta Kopecká, ředitelka školy

TJ Sokol Lično

MAKRELY
V pátek 12.11 pro Vás připravili Míra Padrián a Míra Jed-

linský sokolskou specialitu “grilované makrely“, které Roman 
Samek rozvážel přímo do Vašich domovů. 

KUŘATA
Kluci Korábovi, Standa s Kubou, v pátek 3. 12. grilovali kuřata, která opět rozvážel 

Roman Samek. 
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REPREZENTACE
Jana Samková se zúčastnila 25. 9. Republikové sou-

těže ČASPV v atletickém víceboji, které se konalo v Tře-
bíči. Janička obsadila 2. místo, tímto umístěním úspěšně 
reprezentovala TJ Sokol Lično a zároveň Královehradec-
ký kraj.

SILVESTROVSKÝ POCHOD
Silvestrovský pochod se letos snad uskuteční, uvidí-

me, jaká pravidla budou koncem roku. Trasa je napláno-
vaná do Voděrad na nové hřiště. Po návratu bude pro 
zájemce v klubovně připraveno občerstvení.

OSTATNÍ
Důležitým pracovním úkolem byla oprava osvětlení hokejového hřiště (výměna 

vadných výbojek) a instalace nového osvětlení v přístřešku pro muziku. Také v uby-
tovně jsme provedli kompletně výměnu vnitřního osvětlení. Stará (více než 40 let) 
zářivková světla byla nahrazena novými moderními úspornými ledkovými světly.

Víceúčelové hřiště Sokolík bylo zazimováno 17. 11., branky, sloupky, sítě, lavičky 
jsou uloženy v kůlně, dříví na zimu je nařezáno. Klubovna je otevřena každou středu 
a pátek od 17:00. Budeme doufat, že zima bude příznivá a budeme moci připravit 
ledovou plochu a na ní zorganizovat tradiční sportovní akce (karneval, hokej svobod-
ných proti ženatým).

Děkujeme všem příznivcům za podporu a spolupráci, přejeme Vám klidné  
a radostné Vánoce, vše dobré v roce 2022.                                   

TJ SOKOL LIČNO

SDH Lično

Z a č á t k e m 
října se konaly 
podzimní ha-
sičské závody 
pro mladé ha-
siče ve Slatině 
nad Zdobnicí. 

Jelikož to byl závod požárnické 
všestrannosti, který většinou dělá 
dětem problém, zkoušeli jsme se 
vídat co nejčastěji. Tréninky byly 
především o zkoušení paměti, fyzické zdatnosti, střelbě a domácím procvičování. 
Na závodech běžela za Lično jedna hlídka starších, která skončila na krásném 17. 
místě. Tímto bych chtěl za všechny poděkovat Simče Korábové, která se i přes sou-
časné podmínky stále stará o naše malé hasiče a dělá požární sport zábavnějším.



24

Za celoroční snahu mladých hasičů uspořádal 
Aleš Zárybnický víkendové soustředění na ho-
rách. Tato akce se konala od 19. do 21. 11. 2021 
v Orlickém Záhoří na příjemné chatě Perla. Bylo 
nás opravdu hodně, jelikož naší partu doplnili mla-
dí hasiči a vedoucí z Černíkovic, s kterými v tom-
to sportu táhneme za jeden provaz. Bylo to zmí-
něné sportovní soustředění, tedy nabitý program 
od chvíle, co jsme přijeli. Děti trénovaly ve všech 
směrech na závody a hrály fyzické i vědomost-
ní hry. V sobotu jsme podnikli výšlap na Velkou 
Deštnou. I když počasí nebylo ideální, všichni to 
statečně a ve zdraví došli s úsměvem na tváři.  
Děkuji všem vedoucím z Černíkovic a Lič-
na za perfektně připravený program na celý  
víkend, bylo to super!

Matouš Podolský

Včelaři Lično
Český svaz včelařů,

základní organizace Lično

Závěrem každého roku přichází ohlédnutí se 
a zhodnocení práce a činnosti za celé předešlé 
dvanáctiměsíční období.

V letošním roce jsme neměli příležitost se 
z důvodu lockdownu kvůli nemoci Covid sejít 
na pravidelné únorové členské schůzi. Poprvé jsme se sešli až v září, kdy jsme po-
dávali povinné roční hlášení o počtu včelstev a naší produkci medu a vosku. Zároveň 
jsme také vypisovali žádosti o dotace pro potřeby léčení včelstev. V naší organizaci 
jsme přivítali dva nové včelaře pana Kopeckého z Lična a pana Tomše z Hoděčína 
a svoji dlouholetou činnost ukončil přítel pan Samek z Uhřínovic.

Okresní organizace uspořádala počátkem října školení o léčení, z kterého jsme 
si na druhé letošní schůzi od pana Falty vyslechli poznatky a přizpůsobili tomu i léče-
ní naše – tentokrát jsme se domluvili na 3x opakovaném léčení Varidolem prostřed-
nictvím fumigačních proužků a po čtvrté aerosolem.

Dne 4. 11. 2021 jsem zúčastnila schůze okresního výboru ČSV. Výborem bylo prove-
deno zhodnocení činností roku 2021 a 2020 a představen plán na rok 2022. Nejvíce se 
nás dotkne plošné vyšetření proti včelímu moru. Bylo osloveno 5 laboratoří, jejich na-
bídky byly vyhodnoceny. Vysušené vzorky na vyšetření včelího moru sebrané z podlo-
žek bez včel se budou vybírat ihned na přelomu prosince a ledna 2022 v již rozdaných 
kontejnercích. Vzhledem k termínům budeme všechny naše včelaře informovat dosta-
tečně dopředu, aby vše probíhalo v potřebných návaznostech. Počátkem roku 2022 
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proběhne nám všem 
známé pravidel-
né plošné vyšetření 
na varoázu. Nastala 
také změna v posky-
tování dotací z Králo-
véhradeckého kraje, 
kdy se o dotace nebu-
de žádat přes okresní 
organizaci, ale budou 
si muset žádat přímo 
základní organiza-
ce. Dotace bude činit 
až 90% uznatelných 
výdajů, avšak jejich 
minimální částkou je 
50.000 Kč. Tato změ-
na byla okresním vý-
borem velmi kritizo-
vána pro svoji velmi 
obtížnou využitelnost, 
protože málokterá zá-

kladní organizace má potřebu nakupovat za 50.000 Kč a hlavně nemá zjm. personální 
a finanční možnosti na to, aby dotaci administrovala (česky: člověka se zkušenostmi, 
který všechno připraví a zařídí a pokud možno zadarmo). Poslední informací schůze 
bylo, že v roce 2022 slaví Český svaz včelařů 150. výročí, v rámci kterého proběhnou 
také akce pro veřejnost. 

V sobotu 11. prosince jsme spolu s Romanem Šritterem letos naposledy přeléčili 
včelstva Varidolem tentokrát prostřednictvím aerosolu z parního vyvíječe. Nabídku 
léčení využilo 15 našich včelařů s celkovým počtem 199 včelstev (67%).

Zhodnocení roku z hlediska snůšky medu: vzhledem ke studenému až mrazivému 
a pozdnímu jaru začala hlavní snůška až koncem května, kdy se v některých letech 
již vytáčí med. Někteří z nás se sice měli i lepší snůšky, ale výnosově rok 2021 patřil 
u většiny spíš k podprůměrným.

V naší organizaci je nyní 29 řádných členů (a 5 registrovaných), kteří obhospodařují 
na našem spolkovém území celkem 295 včelstev (spolu s registrovanými 361). 

Chtěla bych v závěru také poděkovat obcím, které na nás pamatují ve svých rozpočtech 
a poskytují nám finanční prostředky na rozvoj naší činnosti. Pokud situace dovolí, 
sejdeme se v únoru na členské schůzi a poradíme se o dalších plánech.

Ráda bych závěrem všem včelařům i nevčelařům popřála klidnou dobu adventní, 
krásné vánoční svátky, štěstí a zdraví, radost a pohodu do roku 2022 pro nás všech-
ny i naše včelky.

A aby nám u všech vyšetření na mor včelího plodu dopadlo dobře.
Ing. Martina Ludvíková, předseda ČSV ZO Lično
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Knihovna

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané.

Blíží se Vánoce a konec roku. Je čas pečení cukroví, úklidu bytu, shánění dárků 
a ostatních povinností s přípravou tohoto krásného období roku. 

Vzhledem k současné situaci (covid) nám není dopřáno setkávat se se svými blízký-
mi, přáteli, příbuznými apod. Venku je stále tma, ani počasí není vždy příjemné na pro-
cházky. Ne každý je příznivcem televize a tak nám zbývá čas vzít do ruky knihu a po-
těšit se něčím novým, zajímavým, napínavým apod. V knihovně nám opět přibyly nové 
knihy různých žánrů. Ráda Vás tam přivítám. Knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek 
od 17.00 do 18.00 hodin.

V nedávné době jsem také navštívila knihovnu v Rychnově nad Kněžnou. Až později 
jsem se v Orlickém týdeníku dočetla, že byla vyhlášena stavbou roku. Je to opravdu 
zajímavá stavba a jen těžko jsem v ní poznávala bývalé kino. Vnitřní prostory jsou  
vybaveny pro malé i velké čtenáře velmi pohodlně a vkusně. Zvou k návštěvě.

Dovolte mi touto cestou všem popřát klidné a spokojené Vánoce a hlavně zdraví 
a štěstí v roce 2022.

     Marie Červená, knihovnice

Trocha poezie neuškodí

Mezi prsty
Na Vánoce pod talíře 

 dáváme si mince,
aby štěstí neuteklo, 

mezi prsty.

Zlatá šupina
Zlatá rybí šupina 

pod vánočním talířem 
štěstí přináší, 

jen těm, 
co jí najdou.

Veselé Vánoce,  šťastný Nový rok
přeje Jan Dawidko
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Pohled zpátky do historie
záznamy čerpané z obecní kroniky
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Naši oslavenci
Jméno		 	 	 	 	 	Bydliště
89 let
Valentová Miroslava Lično
Fňouková Emílie  Ostašovice
87 let
Červinka Josef  Lično
84 let
Bašová Anna  Lično
Baše Karel  Lično
Tkadlecová Anežka Lično
60 let
Milan Dostál  Lično
Kopecká Alena  Lično
Mejtský Josef  Lično
Talavašková Dagmar Lično
50 let
Hejna Martin  Lično

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika 
Zpráva SPOZ za 4. čtvrtletí 2021

 Chtěla bych se pro tento rok se všemi 
rozloučit s přáním krásných a požehna-
ných Vánoc, popřát všem hlavně hodně 
zdraví, spokojenosti a trpělivosti. Buďte 
na sebe opatrní! 

Také bych ráda poděkovala panu staros-
tovi, paní Šedové a paní Fňoukové za pří-
jemnou spolupráci.

Za SPOZ ve spolupráci s obcí
Lenka Podolská

Rozloučili	jsme	se
Jméno		 	 	 	 	 		Bydliště
Červený Ladislav Lično

Čest jeho památce!






