
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice 

konaného dne 14. září 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 Renata Dostálová a Ing David Čižinský. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi zastupitelé Ing David 

Čižinský a Renata Dostálová 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 

 

Programu veřejného zasedání 

  1.   Zahájení 

  2.  Schválení programu jednání, volba ověřovatelů 

  3.  Rozpočtové opatření č. 4, č.5 a č. 6 / 2016  

  4.  Hospodaření obce za 01 – 08 / 2016 

  5.  Různé : - informace z Mikroregionu Rychnovsko a DSO Štědrá 

                    - informace z průběhu akci z veřejných prostředků  

  6.   Diskuse 

  7.   Závěr 

 

K předloženému návrhu programu zasedání nebylo doplňujících připomínek. 

 

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

Návrh  číslo 2 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 3a,b,c,d 
          

           Rozpočtové opatření č. 4/2016 
          se týká příjmu dotace č. 16POV01 neinvestiční na výměnu 37 oken a 2 

vchodových dveří v čp. 62           394 200,00     
       dále dotace č.  16POV02- na revitalizaci centra obce – 

investiční 
 

          600 000,00     
       a investiční dotace na Sběrný dvůr 

  
          798 300,00     

      
Saldo se snižuje o částku 774.100,- Kč 

  

 
 

     



Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, 

zdrželi se 0       

Návrh  číslo 3a  byl schválen 
          

           Rozpočtové opatření č.5/2016 
          týká se přesunu položek v rámci oddílů a paragrafů 

         dále přesun z od.a par. 22 23 6122 - bezpečnost silničního provozu na od.a par.61 71 5171 - 
opravu střechy OÚ Lupenice 

       dále přesun z od.a par. 36 39 5171 -reservy na od.a par. 39 00 5222 - finanční dar 
na Baby-Box 

        dále příjem od CÚ-pokuta -ochrana zemědělské půdy 
         úprava příjmu nájmu čp.62 - Pleyer Jakub a  nového nájemce Kodytko vá 
         Saldo se snižuje o částku 66.600,-- Kč 

           

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, 

zdželi se 0       

Návrh  číslo 3b  byl schválen 
   

          Návrh na usnesení 3c 

 

Předpokládaná částka k fakturaci /prozatím není vyfakturována/ na akci Revitalizaci centra 

obce / předpoklad cca 1.400.000,-- Kč /,  16POV02 INV). Předsedající navrhuje  

zastupitelstvu schválit a  v měsíci listopadu provést rozpočtové opatření číslo 6, které se bude 

týkat přesunu potřebné částky  z oddílu a paragrafu 22 12 – komunikace, 22 19 – chodníky, 

22 23 – bezpečnost silničního provozu a případně z jiných oddílů a paragrafů rozpočtu 2016  

kde není předpoklad čerpání finančních prostředků do konce roku 2016. 

 

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

Návrh číslo 3c  byl schválen 

 

Návrh na usnesení 3d 

 

Předsedající navrhuje způsob úpravy rozpočtu z důvodu havarijního stavu střešní krytiny / 

schváleno zastupitelstvem na jednání v měsíci červnu 2016 /, aby byla oprava   střešní krytiny  

/cca ve výši 665 tis. Kč / financována z finančních úspor z minulého období. 

 

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

Návrh  číslo 3d  byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 4 

 

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

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

obce jsou plněny na úrovni 24,5 % UR na rok 2016. Příjmy k upravenému rozpočtu obce 

jsou na 85,25 % UR na rok 2016. 

Seznamuje s plněním výdajů i příjmů dle tříd, porovnání s rokem 2015 a předkládá po té 

k připomínkování. 

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

vědomí. 

 



Návrh na usnesení číslo 4 – Hospodaření obce  za období I. – IX. 2016 byl vzat na 

vědomí 

 

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

Návrh  číslo 4  byl schválen 

    

5.  Různé - ostatní informace 

 

-  Informace z jednání rady DSO Štědrá a Mikroregionu Rychnovsko 

-  Informace o průběhu akcí financovaných z veřejných zdrojů 

 

6.  Diskuse 

 

 J. Barták     – ke špatnému fungování veřejného osvětlení a dává příslib vlastní iniciativy při      

                       vyjednávání  o obslužnosti na pozemcích Ing Rychtaříka v souvislosti    

                       s úpravou křížku na Pohodlí a jeho okolí vč. využívání soukromé komunikace  

                       ve směru nad sklepy 

 J. Tomášek – křížek na Pohodlí a jeho okolí je třeba zahrnout do významných míst v obci a       

                       uzpůsobit tomu stav památky a okolního prostoru  

                  

 

 

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

 

 

Zasedání se účastnilo  11 občanů. 

 

 

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

 

 

 

V Lupenici 14. září 2016 

 

 

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

 

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1 – Presenční  listina 


