
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 15. března 2017 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.David Čižinský . 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi Ladislav Horák 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, volba ověřovatelů 

  3.  Zpráva o plnění rozpočtu obce za období  leden – únor 2017 

  4.  Rozpočtové  opatření č. 10/2016 

  5.  VPS - Dotace z rozpočtu obce na rok 2017 pro knihovnu Rychnov nad Kněžnou  

  6.  a) Zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační infrastrukturu  

       b) Zřízení služebnosti pro Adam Bolehovský, Frošova 1248, Kostelec nad Orlicí 

  7.  Stanovisko k pořízení územního plánu obce Lupenice 

  8a,b)  Účelový finanční příspěvek z rozpočtu obce na činnost spolků 

  9. Darovací smlouva – Hospic Anežky České  

 10.  Různé 

          -  dopis CIRI HK ohledně rozvoje obce          

          -  investiční a ostatní akce z rozpočtu obce 

          -  informace z Mikroregionu Rychnovsko a DSO Štědrá 

          - Memorandum starostů obcí sdružených v DSO Mikroregion Rychnovsko 

 11.   Diskuse 

 12.   Závěr 

 

K předloženému návrhu programu zasedání nebyly doplňující připomínky. 



 

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 2017. 

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

jsou plněny na úrovni  6,42 % UR a příjmy ve výši 15,00 % z upraveného rozpočtu obce na 

rok 2017 . Finanční prostředky celkem k 28.2.2017 na účtech jsou 8.241.724,10  Kč. 

Předsedající dále navrhuje vzít na vědomí změnu čísla položky v souvislosti s novelou 

vyhlášky 323/2002 Sb. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky 1351 za 

položku 1382 v rozpočtové skladbě schváleného rozpočtu na období 2017 

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  2017 byl vzat na 

vědomí 

 

 

Návrh usnesení číslo 4 

 

Rozpočtové opatření č. 10 / 2016  je  přesunem položek v rámci oddílů a paragrafů v oblasti 

kultury, správy a sběrného dvora. 

dotace 16POV01-okna a dveře                   vratka   64.040,-- 

dotace 16POV02-Revitalizace centra obce vratka  32.640,-- 

Saldo se zvýšilo o vratky dotací a to v částce         96.680,-- Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 10/2016  ke schválení.  

 

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

Usnesení číslo 4 bylo schváleno 

 

 

Návrh na usnesení číslo 5 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši 3.000,-- Kč dle SR na rok 2017 na nákup knih do výměnných fondů v rámci 

regionálních knihovnických služeb. Příjemcem dotace dle smlouvy je Kultura Rychnov nad 

Kněžnou s.r.o. – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 

 

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

Návrh  číslo 5  byl schválen 

    

Návrh usnesení číslo 6a, 6b 

 

Předsedající přečetl návrh smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. pro realizovanou stavbu komunikačního vedení pod 



označením „ 11010 – 052991 VOD5C E1002 LO H RKTUT OK „ na základě smlouvy o 

smlouvě budoucí ze dne 12. ledna 2016. 

Pozn.: Jedná se o stavbu v prostoru silnice 1/14 nad Budínem  - vysilač 02 na Bezděkově. 

 

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

Návrh  číslo 6a  byl schválen 

 

Předsedající přečetl návrh smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného Adama 

Bolehovského bytem Frošova 1248, Kostelec nad Orlicí  pro realizaci stavbu rodinného domu 

na pozemku čís.kat. 845 a 3211v kat. Lupenice  – přípojky NN podzemního vedení dle návrhu 

smlouvy předloženého Obci Lupenice v únoru 2017. 

Pozn.: Jedná se o stavbu na pozemku č.kat. 3186 / krajnice místní komunikace /v prostoru pod 

Svatošovými 

 

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

Návrh  číslo 6b  byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 7 

 

Předsedající seznamuje přítomné  s žádostmi o provedení změny územního plánu 

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

podanou Vlastimilem Šedou, Kostelec nad Orlicí , Zoubkova 1039. 

Navrhuje zastupitelstvu znění návrhu ke schválení :  

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny ÚP Lupenice na základě žádosti fyzických osob 

a potřeb Obce Lupenice souvisejících s pozemkovými úpravami. Obec bude požadovat po 

jednotlivých žadatelích finanční příspěvek. Realizace změny ÚP Lupenice bude zahájena / 

bude požádán MÚ RK OVŽP /v roce 2018.  

 

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

Návrh číslo 7 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 8a, 8b 

  

Zastupitelstvo 

a) schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL 

Lupenice ve výši 30.000,-- Kč dle SR na r. 2017 a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

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

aktivit a stvrzuje ji svým podpisem. 

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

sportovních akcí pořádaných ve sportovním areálu v Lupenici. 

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

Návrh číslo 8/a byl schválen 

 

b) schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku MYSLIVECKÉMU SPOLKU  

„Štědrá“ Tutleky-Lupenice ve výši 10.000,-- Kč dle SR na r. 2017 a zároveň schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku ze SR Obce Lupenice na výdaje 

související se zajištěním myslivecké činnosti a stvrzuje ji svým podpisem. Komentována je 

činnost MS Štědrá Tutleky - Lupenice na úseku ochrany přírody a práce s mládeží.  

 



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

Návrh číslo 8/b byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 9 

 

Předsedající seznamuje s obsahem návrhu Darovací smlouvy mezi Obcí Lupenice jako 

dárcem a obdarovaným Oblastní charita Červený Kostelec – Hospic Anežky České. 

Navrhuje schválit finanční dar ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem 

služeb hospice. 

Návrh je bez připomínek navržen ke schválení. 

 

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

Návrh na snesení číslo 9 byl schválen 

 

 

10.  Ostatní informace 

 

          - dopis CIRI HK ohledně rozvoje obce          

          -  investiční a ostatní akce z rozpočtu obce 

          -  informace z Mikroregionu Rychnovsko, z valné hromady dne 16. ledna 2017 

          - informace z  DSO Štědrá – finanční plán na příští období  

          - Memorandum starostů obcí sdružených v DSO Mikroregion Rychnovsko 

 

 

11.   Diskuse 

 

Jaroslav Barták požádal o vyvěšení provozních hodin na úřední desku obce a umístění 

kontejnerů na plast a sklo u bytovky – řeší se s termínem květen   

Jiří Balvín upozornil na rozbité kontejnery nárazem vozidla na silnici I/14 u Matějkových a na 

poruchovost veřejného osvětlení – již je v řešení společně s výstavbou chodníků a výměna 

kontejnerů s Ekolou Libchavy  

 

  

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

hodin. 

 

Zasedání se zúčastnilo  12 občanů. 

 

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

 

V Lupenici 15. března 2017 

 

 

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

 

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                                     Rozpočtové opatření č. 10/2016 

                                                     Zpráva o plnění rozpočtu – leden-únor 2017  


