
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice 

konaného dne 14. prosince 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 Ing. David Čižinský a Ing. Josef Šklíba. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny  připomínky a navržení zastupitelé Ing. David 

Čižinský 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 usnášeni schopnosti a určení zapisovatele. 

2.  Volba  ověřovatelů zápisu.  

3. Hospodaření obce za období leden -listopad 2016 

4. Rozpočtová opatření 

5. Rozpočet Obce Lupenice na období 2017 

6. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 

7. DSO Štědrá – Tutleky , rozpočet svazku na období 2017   

8. Rozpočet Mikroregionu Rychnovsko na rok 2017 

9. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 

10. Ostatní, různé 
- Jmenování investiční akce obce v roce 2017 
- Spoluúčast obce na sportovních a kulturních akcích v roce 2017 
- Informace k provozu sběrného dvora 
- Územní plán obce Lupenice - změna 
- Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2017  

 
11. Diskuze 
12. 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 se zprávou o plnění rozpočtu obce  za období leden – 

listopad 2016. Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i 

výdajů. Výdaje obce jsou plněny ve výši 90,04  % upraveného rozpočtu v částce 

4.860.286,61 Kč. Příjmy ve výši 101,02 %  upraveného rozpočtu v částce 5.116 723,51 Kč 

jsou v předpokládané výši. Zůstatek na běžném účtu u KB obce je  7 636 075,68 Kč , u 

ČNB je zůstatek 61.192,80 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. – XI. 2016 byl vzat na 

vědomí 

 

 

Návrh usnesení číslo 4a,b,c 

 

Rozpočtové opatření č.7 / 2016  je způsoben přesunem v účetní osnově, upřesněním dle 

skutečnosti čerpání při kulturních akcích v roce 2016 

Saldo rozpočtu po provedeném opatření č.7/2016  zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo  7/2016 ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 4a bylo schváleno 

 

Rozpočtové opatření č.8 / 2016  je způsoben přesunem v účetní osnově, upřesněním dle 

skutečnosti čerpání při volbách do zastupitelstva kraje v roce 2016 

Saldo rozpočtu po provedeném opatření č.8/2016  zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo  8/2016 ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 4b bylo schváleno 

 

Rozpočtové opatření č.9 / 2016  je způsoben přesunem v účetní osnově, upřesněním dle 

skutečnosti čerpání rozpočtu  v roce 2016 / viz. strana 4 příloha čís. 2 / 

Saldo rozpočtu po provedeném opatření č.9/2016  zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 9/2016 ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 4c bylo schváleno 

 

 



Návrh usnesení číslo 5 

 

Návrh rozpočtu Obce Lupenice na období 2017  je předsedajícím komentována  kapitola 

příjmů  i výdajů. Rozpočet je sestaven na základě předpokladu příjmů ve výši 3 515 000 Kč a 

potřeby výdajů ve výši 4800 000 Kč tedy se schodkem 1.285 000 Kč. Saldo  rozpočtu bude 

vyrovnáno úsporami z minulých let. 

Předsedající připustil možnost rozpočtových opatření podobných roku 2016 a v případě 

přidělení dotací ze SFDI,  Královéhradeckého kraje a jiných budou změny rozpočtu navrženy 

dle podmínek konkrétních dotačních podmínek, odbytové ceny a časového harmonogramu 

realizace realizovaných akcí v průběhu roku..   

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek z pléna navrhuje Návrh 

rozpočtu na období 2017 ke schválení. Rozpočet je přílohou zápisu číslo 3 

 

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

Usnesení číslo 5 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení číslo 6 

 

Návrh rozpočtového výhledu Obce Lupenice na období 2018 - 2019 je předsedajícím 

navržen příjmů i výdajů. Je sestaven na základě předpokladu příjmů ve výši 3 284 000 Kč a 

potřeby výdajů ve výši 4 400 000 Kč v období 2018 a předpokladu příjmů 3 608 000 Kč a 

potřeby výdajů ve výši 3 700 000 Kč v období 2019 tedy se schodkem celkem 1 207 000 Kč. 

Rozdíl příjmů a výdajů bude hrazen finančních prostředků obce které jsou předpokládány na 

konci roku 2016 ve výši téměř 8 500 000 .- Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři Návrhu rozpočtového výhledu k jeho připomínkování . Bez 

připomínek navrhuje návrh rozpočtového výhledu na období 2018 - 2019 ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení číslo 7 

 

Předsedající seznamuje s Návrhem rozpočtu DSO „ Štědrá „ na období 2017  

a  návrh rozpčtového výhledu  DSO „ Štědrá „ na období 2018 - 2019 

Příjmy a výdaje na každé ze tři plánovacích období jsou navrženy ve výši 16 000 Kč.- , tedy 

vyrovnané rozpočty v jednotlivých letech.  

Očekávaný stav fin. Prostředků k 31.1ě.2016 na b.ú. se očekává ve výši 28.000 ,- Kč. 

Po komentáři a bez připomínek z pléna navrhuje Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled DSO 

vzít na vědomí. 

 

Návrh číslo 7 byl vzat na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení číslo 8 

 

Předsedající seznamuje s Návrhem rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na  období 2017  

a  návrh rozpčtového výhledu  DSO „ Štědrá „ na období 2018 - 2019 

Příjmy celkem 332 500 Kč, výdaje celkem 216 100 Kč na každé ze tři plánovacích období 

jsou navrženy přebytkové rozpočty v jednotlivých letech. 

Předpoklad stavu  finančních prostředků Mikroregionu Rychnovsko je  k 31.1ě.2016 191 242 

Kč a k 31.12. 2017 se předpokládá obnos 307 642 Kč na účtu mikroregionu. 

Po komentáři a bez připomínek z pléna navrhuje Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled  vzít na 

vědomí. 

 

Návrh číslo 8 byl vzat na vědomí 

 

Návrh usnesení číslo 9a,b 

 

Předsedající seznamuje se zněním žádosti o poskytnutí ¨finančního příspěvku na činnost 

Tělocvičné jednoty Sokol Lupenice v roce 2017 ve výši 30.000 Kč. 

Komentována je činnost TJ Sokol Lupenice a konkrétní podmínky dotace : podpora činnosti a  

sportovních akcí pořádaných ve sportovním areálu v Lupenici. 

Takto je návrh číslo 9a navržen ke schválení 

 

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

Návrh číslo 9a byl schválen 

 

Předsedající seznamuje se zněním žádosti oi poskytnutí ¨finančního příspěvku na činnost 

Mysliveckého spolku Štědrá Tutleky - Lupenice v roce 2017 ve výši 10.000 Kč. 

Komentována je činnost MS Štědrá Tutleky - Lupenice a konkrétní podmínky dotace :  

podpora činnosti na úseku ochrany přírody a práce s mládeží  

Takto je návrh číslo 9b navržen ke schválení 

 

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

Návrh číslo 9b část byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 10 

 

Předsedající seznamuje s návrhem na složení tříčlenné inverturní komise k provedení 

inventury majetku obce k 31.12.2016 

 

předseda : Ladislav Horák  

         člen: Ing Josef Šklíba  

         člen: Josef Tichý          
. 

Bez dalších návrhů je toto složení komise navrženo ke schválení.  

 

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

Návrh číslo 10 byl schválen 

 

 

 



11. Ostatní informace 

 

- Plán investičních a neinvestičních akcí v roce 2017 
- Spoluúčast obce na sportovních a kulturních akcích v roce 2017 
- Informace k provozu sběrného dvora 

 

12, Diskuse 

 

Vlastimil Šeda  – navrhuje provedení změny Územního plánu obce Lupenice v nejbližším 

období. 

Ivo  Muthsam – zastupitelstvo si je vědomo nutnosti změny ÚP ovšem nikoliv v roce 2017, 

navrhuje tento rok sbírat informace externí / rozvoj zóny Kvasiny  / a doplnit je o potřeby 

obce. Problém v současnosti je financování / jednotliví žadatelé by se museli dohodnout / a 

změna ÚP v zájmu obce nyní není aktuální. K celé problematice / v minulosti odročené / se 

vrátí zastupitelstvo na březnovém zasedání.  

 

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

 

 

Zasedání se zúčastnilo  13 občanů. 

 

 

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

 

 

V Lupenici 14. prosince 2016 

 

 

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

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1. Presenční  listina, 2. Zpráva o hospodaření, 3. Rozpočet obce 

na období 2017, 4. Rozpočtový výhled na období 2018 a 2019 

                                        


