
 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice  

  ze dne 24. března 2014 

 od 19.00 v Lupenické hospodě 

svolaného dle zákona o obcích číslo 128/2000 Sb.. 
 

Přítomno :  pět zastupitelů - konstatována usnášení schopnost zastupitelstva 

                    Presenční listina je přílohou zápisu číslo 1. 

 

Zasedání zastupitelstva obce Lupenice zahájil v 19.00 hodin starosta obce a určil   

zapisovatelkou záznamu ze zasedání paní Renatu Dostálovou. 

 

Návrh usnesení číslo 1 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi : Ing  Josef Šklíba a Ladislav Horák 

K návrhům nebyly vzneseny připomínky a oba navrženi byli zvoleni za ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 1 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 2 

 

Předsedající přečetl návrh programu veřejného zasedání 

        1. Zahájení 
2.  Schválení ověřovatelů a programu zasedání 

          3.  Komplexní pozemkové úpravy.  

                                            - Plán společných zařízení a změna hranice katastru obce                                                                                               

          4.  Zpráva o plnění rozpočtu obce za období leden –  únor 2014. 

           

          5.  Zpráva o  hospodaření běžného účetního období obce Lupenice za rok 2013 

                                            - Výsledek hospodaření obce Lupenice za rok 2013 

                                            - Účetní závěrka, sestavená k 31.12.2013 

          6.  Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2013  

          7.  Rozpočtová opatření č.8,9/2013 

          8.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lupenice za období 2013          

          9.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Štědrá za období 2013          

         10.  Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti obce 

         11.  Směrnice č.6  pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

         12.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

                Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih 

         13.  Různé : 

                      -  Valná hromada DSO Mikroregion Rychnovsko – informace z jednání dne               

                          18.II.2014 

                       -  DSO  Štědrá Tutleky – informace z jednání dne 12. III.2014 

                       -  Zvýšení nájmu za pozemky pronajaté ZD Štědrá na I. čtvrtletí 2014 

                       -  Místní akční skupina Sdružení SPLAV – informace 

                       -  Nahlášení stanovišť včelstev 

                       -  Svoz nebezpečných odpadů dne 5.4.2014  



        14.  Diskuse 

        15.  Závěr     

 

 

K předloženému návrhu programu zasedání nebyly doplňující připomínky. 

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 2 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 3a 

 

V rámci projektu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území obce Lupenice v 

kompetenci Státního pozemkového úřadu byl zpracován plán společných zařízení a tento 

předložila Dagmar Nosková za Krajský pozemkový úřad s komentářem ke schválení.  

K  předloženému návrhu nebylo doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh číslo 3a byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 3b 

 

V rámci projektu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území obce Lupenice v 

kompetencí Státního pozemkového úřadu bylo zpracován návrh na úpravu hranic obce dle 

návrhu předloženého obci Tutleky a Lupenice dne 27.1.2014. Takto jej předložila Dagmar 

Nosková za Krajský pozemkový úřad s komentářem ke schválení.  

K  předloženému návrhu  nebylo  doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 3b byl schválen 

 

K bodu číslo 4 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za období  I. – II. 2014 

dle výpisu z účetního výkazu „Plnění rozpočtu dle položek podrobně k datu 28.2.2014. 

Rozvedeny a zdůvodněny jsou rozhodující položky čerpání příjmů a výdajů. Příjmy celkem 

jsou plněny ve výši  18,31 % rozpočtu, výdaje celkem ve výši 7,86 % rozpočtu.  

Zpráva o plnění rozpočtu za leden-únor 2014 je bez  doplňujících připomínek je vzata 

na vědomí.. 

 

Návrh na usnesení číslo 5 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za období 2013 a navrhl ke 

schválení včetně účetní závěrky, sestavené k  31.12.2013 

  

Výsledek hospodaření běžného účetního období obce Lupenice za rok 2013 

převod částky 1.221.435,88 z účtu 431 na účet 432 ( rozdíl mezi výnosy a náklady tj. 

2.993.061,11 – 1.771.625,23 = 1.221.435,88 Kč) 

 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření Obce Lupenice za účetní 

období 2013, sestavenou ke dni 31.12.2013. 

 



Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 5 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 6 

 

Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně příloh, sestavený dle rozpočtových pravidel § 17, 

zákona č.250/2000 Sb. je předmětem zprávy předsedajícího k tomuto bodu.     

Předsedající seznámil přítomné se základními údaji na straně příjmů i výdajů, odůvodnil 

jednotlivé třídy příjmové a výdajové a po té navrhl zastupitelstvu schválit Závěrečný účet 

obce rok 2013 včetně příloh. 

Závěrečný účet je přílohou číslo 2 

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 6 byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení č. 7 

 

Zastupitelstvo je seznámeno předsedajícím s návrhem Rozpočtového opatření číslo  

8 a 9 ke dni 31.12.2013 . Rozpočtové změny provedeny ke skutečnému čerpání r.2013 jsou 

navrženy ke schválení . 

 

K  předloženému návrhu  nebylo  doplňujících připomínek. 

Příloha č. 5 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 7 byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 8 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2013. 
Toto proběhlo pracovnicemi KÚ KHK dne 22.1.2014 na Obecním úřadě v Lupenici. Zpráva 

konstatuje hospodaření obce za období 2013 za bezchybné a bez nedostatku dle / § 10 odst. 3 

písm. a) zákona 420/2004 Sb./. 

Zastupitelstvu navrženo schválit plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2013. 

 

Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, 

včetně zprávy ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

zpracovanou dne 22.1.2013  kontrolorem Danuší Součkovou a Ing. Monikou Jančovou 

b e z   v ý h r a d 

Příloha č. 6 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 8  byl schválen 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh usnesení č. 9  

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

DSO Štědrá  za rok 2013. 
Toto proběhlo pracovnicemi KÚ KHK dne 9.9. 2013 a 5.2.2014 na Obecním úřadě v sídle 

DSO. Zpráva konstatuje hospodaření obce za období 2013 za bezchybné a bez nedostatku dle 

/ § 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 Sb./. 

Zastupitelstvo plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 

2013 bere na vědomí.. 

 

 

Návrh na usnesení číslo 10 

 

Zastupitelstvo je seznámeno předsedajícím se zněním Protokolu o kontrole výkonu 

samostatné působnosti svěřené orgánům obce Lupenice provedené pracovníky MV ČR , 

odbor  dozoru a kontroly veřejné zprávy dne 20.11.2014. Předsedající zvláště podrobně 

seznamuje s obsahem kapitoly 7. Kontrolní závěry, bod 1 -8 a souvisejícího doporučení 

možného řešení zjištěných nedostatků / §  129a odst. 4, písm.g, zákona o obcích /,  v bodech 1 

– 8 protokolu. 

Přijatá opatření byla projednána jednotlivě a navržena ke schválení.  

Termín realizace opatření je navržen k bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 v termínech do 31.8.2014  

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 10 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 11 

 

Zastupitelstvo je seznámeno předsedajícím s návrhem Směrnice č. 6 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a tento je navržen ke schválení. 

 

K  předloženému návrhu nebylo doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 11 byl schválen 

  

 

Návrh na usnesení číslo 12 

 

Zastupitelstvo je seznámeno předsedajícím s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV _12 2011878/2 , Lupenice p.č. 

477/3 , Fléglová – přípojka knn  a tento je navržen ke schválení. 

 

K  předloženému návrhu nebylo doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 12 byl schválen 

 

 



Návrh na usnesení číslo 13 

 

Zastupitelstvo je seznámeno předsedajícím s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na 

nákup knih  do výměnných fondů s Kultura Rychnov , s.r.o. na období 2014 a tento je 

navržen ke schválení. 

 

K  předloženému návrhu nebylo doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh číslo 13 byl schválen 

 

 

14.  Různé  

                      -  Valná hromada DSO Mikroregion Rychnovsko – informace z jednání dne               

                          18.II.2014 

                      - Žádost o vyjádření k návrhu na uvolnění finančních prostředků na pořízení                        

                         přenosného rentgenu pro oblastní nemocnici Rychnov n. K.-  bude informován               

                         starosta Rychnova n. Kněžnou o návrhu na poskytnutí příspěvku v roce   2014 

.                       -  DSO  Štědrá Tutleky – informace z jednání dne 12. III.2014 

                       -  Záměr obce - Zvýšení nájmu za pozemky pronajaté ZD Štědrá na I. čtvrtletí                

                          2014 

                       -  Místní akční skupina Sdružení SPLAV – informace o nabídce služeb 

                       -  Nahlášení stanovišťvčelstev 

                       -  Svoz nebezpečných odpadů se bude konat dne 5.4.2014  

      

 

14.  Diskuse 

                  - J. Barták – podporuje příspěvek pro oblastní nemocnici na zakoupení mobilního 

rentgenu       

                  - L. Horák – připomíná nutnost zveřejnění společenských akcí v roce 2014  

 

  15.  Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ve 20.25 hodin ukončil. 

 

Zasedání se zúčastnilo : 16 občanů 

 

 

Přílohy zápisu :  1. Presenční  listina   

                   2.  Závěrečný účet obce za rok 2013 

                              

Zápis zapsala Renata Dostálová dne 24.března 2014  ………………………….                                                         

 

 

 

Ověřovatelé :                 …………………………              ..……………………….. 

 

 

 

Starosta  :                     ………………….……… 

 

 



 

 

 


