
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 14. března 2016 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 Lenka Hejhalová a Ing. David 

Čižinský. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny  připomínky a navrženi zastupitelé Lenka 

Hejhalová a Ing. David Čižinský 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 

  2.  Schválení programu jednání 

  3.  Zpráva o plnění rozpočtu obce za období  leden – únor 2016 

  4.  Rozpočtová opatření 

  5.  Směrnice  číslo 1/2016 o způsobu zadávání a hodnocení      

        veřejných zakázek 

  6.  Smlouva o převzetí odpadů a smlouvy související   

  7.  Návrh na směnu pozemků s doplatkem - úprava parcelních čísel z usnesení 06/2015 

  8.  Návrhy na změnu územního plánu obce 

  9.  Různé 

          - vyhodnocení obecního plesu          

          - Investiční a ostatní akce z rozpočtu obce 

          - opravy komunikací v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami 

          - sběrný dvůr a provozní řád       

          - odpadní vody, kanalizace a vodovod v obci 

 10.   Diskuse 

 11.   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 –  únor 2016. 

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

jsou plněny na úrovni  9,19 % UR a příjmy ve výši 16,42 % z upraveného rozpočtu obce na 

rok 2016 . Finanční prostředky celkem k 29.2.2016 na účtech jsou 7.589.176,63  Kč. 

K předloženému nebylo  doplňujících připomínek a takto jej předsedající navrhl ke vzetí na 

vědomí. 

 

Návrh na usnesení číslo 3 – Hospodaření obce  za období leden – únor  2016 byl vzat na 

vědomí 

 

 

Návrh usnesení číslo 4 

 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2015  je  přesunem položek v rámci oddílů a paragrafů v oblasti 

kultury, VZ a správy. Dále přesun z od. a par. 61 71 na 36 13 - nepředvídané opravy. Saldo 

zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 6 / 2015  ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 4a bylo schváleno 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2016  obsahuje  navýšení státní dotace o částku 600,-- Kč, změnu 

položky –členský příspěvek SMO (změna od 15.2.2016 na položku 5179) příspěvek 

Mikroregionu – změna od. a par.. Daň za obec  se změnou položky z 5362 na 5365 se 

snížením o částku 71.710,--Kč jak v příjmech tak  i výdajích / odhad  rozpočtu v r.2015 /. 

 Saldo se rozpočtovým opatřením číslo 1/2016 snižuje celkem o částku 600,-- Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 1/ 2016  ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 4b bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení číslo 5  

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Směrnice číslo 1 /  2016 - Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek obcí Lupenice 

Směrnice popisuje závazný postup obce v celém průběhu zadání, hodnocení a výběru 

dodavatele veřejné zakázky. 

Směrnice číslo 1/2016 nahrazuje směrnici č.6 z roku 2014 s účinností dnem schválení 

zastupitelstvem obce Lupenice. 

Po komentáři je bez připomínek směrnice navržena ke schválení. 



 

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

Návrh  číslo 5 byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 6a b,c 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu Smlouvy o převzetí biologicky 

rozložitelných odpadů rostlinného původu a ostatních tříděných odpadů do sběrného 

dvora mezi obcí Lupenice  jako provozovatelem a obcí Tutleky jako objednatelem. 

Pro plnění smlouvy platí podmínky smluvní a podmínky provozního řádu a metodického 

pokynu k provozování sběrného dvora. 

 

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

Návrh  číslo 6a  byl schválen 

    

Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu  Smlouvy o dílo číslo 2/2016 o převzetí 

odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadu /biologicky rozložitelných odpadů 

rostlinného původu /  mezi Městysem Doudleby nad Orlicí  jako provozovatelem a obcí 

Lupenice jako objednatelem. 

 

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

 

Návrh  číslo 6b  byl schválen 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu  Smlouvy o předání a převzetí 

nebezpečných odpadů za účelem jeho využití, či odstranění číslo 07/2016 mezi spol. 

EKOPART s.r.o. Vamberk jako provozovatelem a obcí Lupenice jako objednatelem. 

 

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

Návrh  číslo 6c  byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 7 

 

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

Návrh upravuje parcelní čísla z usnesení z června 2015, kdy došlo administrativní chybou 

k chybnému označení parcelních čísel.  

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.804/9 od pana Bartoše, p,p 450/4 od pana 

Rychtaříka , vše dle geom plánu č. 313-136/2014, dále směna  p.p.  464/11 dle výše 

uvedeného GP za parcelu v majetku obce p.p. st. 61/1 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, bez 

doplatku.   

Návrh je bez připomínek navržen ke schválení. 

 

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

Usnesení číslo 7 bylo schváleno 

 



 

Návrh na usnesení číslo 8 

 

Předsedající seznamuje přítomné  s žádostí o provedení změny územního plánu podané 

Josefem Čižinským, Lupenice 19 a s žádostí o povolení změny územního plánu podanou 

Vlastimilem Šedou, Kostelec nad Orlicí , Zoubkova 1039. 

Na návrh zastupitelstva budou obě žádosti podstoupeny příslušnému odboru územního 

plánování  k vyjádření  a po té bude řešen další postup k vyřízení žádostí, případně 

spoluúčasti obce na tvorbě změny ÚP. 

 

Bod jednání číslo 8 byl vzat na vědomí 

 

Návrh usnesení číslo 9 

 

Předsedající seznamuje s obsahem návrhu Směnné smlouvy o převodu věcí nemovitých 

mezi účastníky obcí Lupenice a SD Správní, s.r.o. Lupenice 10.. 

Návrh upravuje podmínky směny pozemků schválené na veřejném zasedání dne 8. června 

2015. Směna pozemků je v zájmu obce zřídit sběrný dvůr na vlastním pozemku. 

  

Návrh je bez připomínek navržen ke schválení. 

 

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

Usnesení číslo 9 bylo schváleno 

 

10.  Ostatní informace 

 

          - vyhodnocení obecního plesu  

          - investiční a ostatní akce z rozpočtu obce 

          - opravy komunikací v souvislosti s komplexními pozemkovými  úpravami 

          - sběrný dvůr, provozní řád a informace k provozování       

          - odpadní vody, kanalizace a vodovod v obci 

  

11.   Diskuse 

 

12. Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.10   

hodin. 

 

Zasedání se zúčastnilo  13 občanů. 

 

 

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

 

 

V Lupenici 14. března 2016 

 

 

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

 

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1 – Presenční  listina 



                                        


