
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 15. června 2016 od 19.00 v Lupenické hospodě 
 

 

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

 

 

Přítomno šest 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. David Čižinský. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navržení zastupitelé Ladislav Horák  

a  Ing. David Čižinský byli zvoleni za ověřovatele zápisu z jednání. 

 

Výsledek hlasování : pro 6, 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 

 

Program veřejného zasedání 

  1.   Zahájení 

  2.  Schválení  programu jednání, volba ověřovatelů 

  3.  Závěrečný účet  obce Lupenice za období 2015 

  4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lupenice za rok 2015       

  5.  Účetní roční závěrka za rok 2015 

  6. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3. / 2016  

  7.  Hospodaření obce za 01 – 05 / 2016 

  8.  Smlouva o provedení práce  

        -   na výměnu oken a venkovních dveří v čp. 62 

        -   revitalizace centra obce 

        -   oprava střešní krytiny na budově čp. 62 

  9.  Dodatek číslo 1 ke smlouvě č. 15237064 o poskytnutí podpory ze   

       SFŽP ČR 

 10. Smlouva o narovnání vlastnických vztahů 

 11.     Různé – účelový finanční příspěvek na činnost spolků 

                      -  finanční příspěvek na Babybox v Rychnově nad Kněžnou     

                      - informace z Mikroregionu RK a DSO Štědrá 

  12.   Diskuse 

  13.   Závěr 



 

K předloženému návrhu programu zasedání nebylo doplňujících připomínek. 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh  číslo 2 byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 3 

 

Závěrečný účet obce za rok 2015 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 za období 2015 včetně příloh. 

Závěrečný účet je přílohou zápisu číslo 2 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 3 byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 4 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Obec Lupenice za rok 2015. 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona 255/2012 Sb. vydal 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne dne 25.6.2015.  

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ KHK Danuše Součková a Ing. Monika 

Jančová dne 20. ledna 2016 na Obecním úřadě v Lupenici. Zpráva konstatuje hospodaření 

obce za období 2015 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 2015. 

 

Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním  hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet 

obce za rok 2015, včetně zprávy ekonomického odboru Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, zpracovanou dne 7.3. 2016  kontrolorem Danuší Součkovou a 

Ing. Monikou Jančovou b e z   v ý h r a d. 

Zpráva o přezkoumání je přílohou zápisu číslo 3 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 4  byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 5 

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za období 2015  

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období Obce Lupenice za rok 2015 : 

Převod částky 1.769.570,97 z účtu 431 na účet 432 / rozdíl mezi výnosy a náklady / 

3.619.825,56 Kč – 1.850.254,59  = 1.769.570,97 Kč).  

 



 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce Lupenice za účetní období 2015, 

sestavenou ke dni 31.12.2015 a výsledek hospodaření. 

Protokol o schválení účetní závěrky je příloha zápisu číslo 4 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 5 byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 6 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2016  - týká se příjmů dotace od SFŽP a ERDF – Revitalizace 

zeleně a alejí v částce 24.133,48 Kč. Saldo se o tuto částku snižuje.   

Projekt 11095186 (výdaje se uskutečnily v r.2011-2015) 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 2 / 2016 ke schválení.  

 

Rozpočtové opatření č. 3/2016 – je podrobně popsáno v příloze tohoto RO. 

Saldo zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 3/2016 ke schválení.  
RO č.2/3/2016 příloha č. 5 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh na usnesení číslo 6 byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 7 

 

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

2016. Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů. Výdaje 

obce jsou plněny na úrovni 19,15 UR na rok 2016. Příjmy k upravenému rozpočtu obce 

jsou na 40,16 % UR na rok 2016. 

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

vědomí. 

Návrh na usnesení číslo 7 - Hospodaření obce  za období I. – V. 2016 byl vzat na vědomí 
(Příloha č. 6) 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0       

Návrh  číslo 7  byl schválen 

    

Návrh na usnesení číslo 8 
8a) Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na akci       

„Výměna oken a venkovních dveří v čp. 62,, dále s doporučením komise na výběr zhotovitele a 

souvislostech se smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 

16POV01-0001/RK/NEINV  
Seznámil se zněním Smlouvy o dílo s doporučeným uchazečem Matrix a.s., Třebešov 1, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou. 

Předsedající doporučil schválit uchazeče Matrix a.s., Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a 

smluvní podmínky smlouvy o dílo ze dne 4.7.2016 jako nejvýhodnější z obdržených tří nabídek. 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh na usnesení číslo 8a) byl schválen 



 

8b) Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na    akci 

„Revitalizace centra obce Lupenice,, dále s doporučením komise na výběr zhotovitele a souvislostech 

se smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 

 16POV02-0002/RK/INV 

Seznámil se zněním Smlouvy o dílo s doporučeným uchazečem MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

Předsedající doporučil schválit uchazeče MADOS MT s.r.o., Lupenice 51 a smluvní podmínky 

smlouvy o dílo ze dne 4.7.2016 jako nejvýhodnější z obdržených tří nabídek.  

 

Výsledek hlasování : pro 5, proti 0, zdrželi se 1      

Návrh na usnesení číslo 8b)  byl schválen 

 

 

8c) Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na akci 

„Oprava střešní krytiny na budově čp. 62,, dále s doporučením komise na výběr zhotovitele. 

Seznámil se zněním Smlouvy o dílo s doporučeným uchazečem Kamil Hanuš, Černíkovice 67, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou. 

Předsedající doporučil schválit uchazeče Kamil Hanuš, Černíkovice 67, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou a smluvní podmínky smlouvy o dílo ze dne 4.7.2016 jako nejvýhodnější z obdržených 

dvou nabídek. 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

Návrh na usensení číslo 8c) byl schválen    

 

 

 

Návrh usnesení číslo 9 

 

Předsedající seznámil přítomné s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 15237064  o poskytnutí dotace 

ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, který v čl. tři upravuje výši 

dotace na částku 887.000 Kč navýšením na základě doplňkové smlouvy o 44.350,-- Kč.  

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh na usnesení číslo 9 byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 10 

 

Předsedající seznamuje s obsahem návrhu smlouvy o narovnání vlastnických vztahů, 

uzavřené dle ust. § 1746 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

Ozřejmí dále, že smluvním důvodem je narovnání vlastnických vztahů po změnách 

vzniklých při KPÚ v katastru obce Lupenice. 

Smlouvu navrhuje předsedající ke schválení. 
Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

Návrh na usnesení číslo 10 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 11 

Zastupitelstvo  

a)schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL 

Lupenice ve výši 30.000,-- Kč  dle SR na r. 2016 a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

účelového finančního příspěvku ze SR Obce Lupenice v rámci přímé podpory sportovních 

aktivit   



b) schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku  MYSLIVECKÉMU SPOLKU 

„Štědrá“ Tutleky-Lupenice ve výši 10.000,-- Kč dle SR na r. 2016 a zároveň schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku ze SR Obce Lupenice v rámci přímé 

podpory myslivecké činnosti. 

 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh na usnesení číslo 11a,b byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 12 

 

Předsedající seznamuje  s návrhem „Smlouvy o reklamě“ mezi obcí Lupenice a TJ Peklo nad 

Zdobnicí na poskytnutí reklamy za podmínek smlouvy v době konání MČR 

 mladších žáků v nohejbale ve dnech 18.-19.6.2016 ve výši 5.000,-- Kč. 

Smlouvu navrhuje předsedající ke schválení 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0      

Návrh na usnesení číslo 12 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 13 

 

Předsedající seznamuje s návrhem „Darovací smlouvy“ mezi Obcí Lupenice a 

BABYBOXem pro odložené děti – STATIM, z.s. na poskytnutí peněžitého daru za 

podmínek smlouvy ve výši 10.000,-- Kč. 

Smlouvu navrhuje předsedající ke schválení. 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

Návrh na usnesení číslo 13 byl schválen 

 

 

 

 

 

14. Ostatní informace 

 

- Informace ke stavu komplexních pozemkových úprav /smlouva o vyrovnání – výše/ 

- Informace ke stavu plnění akcí z rozpočtu obce 2016 

-Stanovisko k návrhu na pořízení změny ÚP Lupenice bude projednáno vzhledem k jeho   

doručení 8.6.2016 na záříjovém veřejném jednání zastupitelstva. 

- Informace z jednání rady DSO Štědrá dne 8.6.2016 

 

15. Diskuse 

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil  

 

16. Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.15 hod 

 

 

Zasedání se zúčastnilo  13 občanů. 

 



 

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

 

 

V Lupenici 15.června 2016 

 

 

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

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu :  

Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

Příloha číslo 2 – Závěrečný účet Obce Lupenice za rok 2015 

Příloha číslo 3-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 

Příloha číslo 4 – Protokol o schválení účetní závěrky za období 2015 

Příloha číslo 5 – RO č. 2,3/2016 

Příloha číslo 6 – Zpráva o plnění rozpočtu leden-květen 2016 (hospodaření) 


