
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 8. června 2015 od 19.00 v Lupenické hospodě 
 

 

Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno dle zákona o obcích číslo 128/2000 Sb..  

 

 

Přítomno sedm zastupitelů. Presenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Předsedajícím byla konstatována usnášení schopnost veřejného zasedání. 

 

Zapisovatelkou záznamu ze zasedání byla předsedajícím určena paní Renata Dostálová. 

 

Návrh usnesení číslo 1 

Předsedajícím navrženi na ověřovatele zápisu byli Ladislav Horák a Ing. Josef Šklíba. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi zastupitelé Ladislav Horák 

a Ing. Josef Šklíba byli zvoleni za ověřovatele zápisu z jednání. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 1 bylo schváleno 

 

 

V dalším průběhu jednání předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání a 

navrhl jej k připomínkování , doplnění a ke schválení. 

 

Návrh usnesení číslo 2 

 

Programu veřejného zasedání 

1.  Zahájení, ověření usnášení schopnosti a určení zapisovatele. 

2.  Volba  ověřovatelů zápisu  

3. Hospodaření obce za období leden – květen 2015 

4. Rozpočtové opatření č. 2 / 2015 

5. DSO Štědrá – Tutleky , informace z jednání rady DSO   

6. Zřízení věcného břemene pro parcely p.č. 12/1 a 720/1 

7. Smlouva o pronájmu pozemku p.č. 96/6  v kat.úz. Lupenice 

8. Dotace z OPŽP na projekt „ Sběrný dvůr Lupenice „ 

9. Směna pozemků s doplatkem, směna pozemků. 

10.  Závěrečný účet svazku za rok 2014  

11. Ostatní, různé 
12. Diskuze 
13. Závěr 

 

K předloženému návrhu programu zasedání nebylo doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 2 bylo schváleno 

 

 



Návrh usnesení číslo 3 

 

Předsedající seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu obce  za období leden – květen 

2015. Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů. Výdaje 

obce jsou plněny ve výši  18,36 % upraveného rozpočtu v částce 765 365,52 Kč. Příjmy ve 

výši 41,61 %  upraveného rozpočtu v částce 1 242 490,91 Kč jsou v dimenzích 

předpokladu. Zůstatek na účtu obce je  7 444 053,74 Kč. Podrobný rozbor hospodaření je 

přílohou č.2 zápisu. 

K předloženému návrhu  nebylo  doplňujících připomínek a takto jej předsedající navrhl ke 

vzetí na vědomí. 

 

Návrh na usnesení číslo 3 – Hospodaření obce  za období I. – V. 2015 byl vzat na vědomí 

 

 

Návrh usnesení číslo 4 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015  je způsoben přesunem v účetní osnově, upřesněním dle 

skutečnosti a investicí dokončenou v roce 2015. Dále nutností přesunu financí pro potřeby 

DSO Štědrá. Saldo rozpočtu po provedeném opatření č.2 se sníží o částku 18.540,-- Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 2 / 2015 ke schválení včetně příspěvku na DSO Štědraá. 

.  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 2./2015 včetně  neinvestičního příspěvku 

na činnost v období 2015-2016 pro DSO Štědrá Tutleky ve výši 21.600,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 4 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení číslo 5 

 

Předsedající seznamuje s průběhem jednání rady DSO Štědrá – Tutleky ze dne 27. 5. 2015  

Po komentáři a bez připomínek z pléna navrhuje zprávu vzít na vědomí. 

/ viz. zápis z jednání rady DSO / 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Bod číslo 5 byl vzat na vědomí 

 

 

Návrh usnesení číslo 6 

 

Předsedající seznamuje s obsahem smlouvy / ze dne 2.1.2009 /o pronájmu části pozemku 

parc. číslo. 96/6 o výměře 7,5 m2 mezi pronajímatelem Obcí Lupenice a nájemcem Josefem a 

Evou Pilnými. 

Žádostí o ukončení nájmu nájemcem smluvní důvody pominuly . 

Předsedající navrhuje ukončení smluvního vztahu k termínu 31. prosince 2015. 

 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 



 

 

Návrh usnesení číslo 7 

 

Předsedající seznamuje se schválením dotace na akci „ Sběrný dvůr Lupenice z prostředků 

OPŽP ve výši 753.950 z FS a 44.350 z SFŽP. Spolufinancování z fin. prostředků obce se 

předpokládá ve výši 97.170 Kč bez administrativních nákladů. 

Navrhuje přijetí dotace akceptační číslo 15237064 ke schválení zastupitelstvem.  

Návrh je bez připomínek navržen ke schválení. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 7 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení číslo 8 

 

Předsedající seznamuje s obsahem návrhu usnesení na směnu pozemků s doplatkem. 

Pro účely  majetkového vyrovnání v prostoru pod „ bytovkou „ navrhuje koupi p.p. 804/4 od 

p. Čižinského, p.p. 446/6 od pana Karhana, p.p. od pana Bartoše, p,p od pana Rychtaříka , vše 

dle geom plánu č. 313-136/2014, dále směna  p.p.  461/11 dle výše uvedeného GP za parcelu 

v majetku obce p.p. 804/8 s doplatkem od vlastníků p. Červené, p. Bašeho a p. Hejhala. 

Pro majetkové vyrovnání v prostoru SD správní s.r.o. navrhuje směnu pozemků p.p. 53/5 dle 

GP č. 317-1/2015 za  st. Parcelu 5/17 a dále p.p. 836 a díl „g“ dle GP čís. 317-1/2015 

v poměru ploch 1 : 1 ,  bez doplatku.   

Návrh je bez připomínek navržen ke schválení. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 8 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení číslo 9 

 

Předsedající seznamuje se Závěrečným účtem  Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Rychnovsko za rok 2014.  

 

Příjmy celkem 458,63 tis Kč, výdaje celkem 546,41 tis Kč, stav fin.prostředků k 31.12.2014 

je předpokládán v částce 221,42 tis Kč 

 

Předsedající seznamuje se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření  Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Rychnovsko za rok 2014.  

 

Tento navrhuje po komentáři ke vzetí na vědomí. 

 

Usnesení číslo 9 – Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko za 

rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou vzaty  bez výhrad na vědomí. 

 

Návrh usnesení číslo 10 

 

Předsedající seznamuje s žádostí o podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti 

IP-12-20005661/VB/2 – Lupenice, p.č. 39/2, Muthsam – přípojka knn .  



Předmětem služebnosti je vedení zemní kabelové přípojky NN v pozemcích p.p.č.  12/1 a 

720/1 v k.ú. Lupenice. 

Návrh je bez připomínek navržen předsedajícím ke schválení. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdrželi se 0      

Usnesení číslo 10 bylo schváleno 

 

 

 

15. Ostatní informace 

 

- Informace ke stavu komplexních pozemkových úprav  

                             

- Informace ke stavu plnění akcí z rozpočtu obce 2015 

 

 

16, Diskuse 

 

p. Ladislava Tichá – připomíná uspořádání zájezdu pro děti do zábavného parku v Milovicích  

Ing. Ivo Muthsam – bezpečnost na silnicích I. a III. třídy je řešena ve spolupráci se ŘSD 

průběžně 

Horák Josef – připomíná sečení travního porostu při výhledu na křižovatce se silnicí I/14 

 

Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.05 hod 

 

 

Zasedání se zúčastnilo  13 občanů. 

 

 

Zapsala Renata Dostálová                                       ………………………………….  

 

 

V Lupenici 8. června 2015 

 

 

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

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                       číslo 2 – Zpráva o plnění rozpočtu obce 

                                       číslo 3 – RO č. 2 

 

                                          


