
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

Obce Lupenice, 

konaného dne 14. června 2017 od 19.00 v Lupenické hospodě 
 

 

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

 

 

Přítomno sedm zastupitelů - prezenční 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 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.  Závěrečný účet Obce Lupenice za rok 2016 

  4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lupenice za rok 2016 

  5.  Účetní roční uzávěrka Obce Lupenice za rok 2016 

  6. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. / 2017  

  7.  Hospodaření obce za 01 – 05 / 2017 

  8.  Smlouva o provedení práce  

      - Projektová dokumentace ve stupni PDPS „Cyklostezka „ Budín – Doudleby nad Orlicí„ 

      - Pasport a projektová dokumentace „Rekonstrukce a doplnění VO v Lupenici„ 

  9.  Návrh na pořízení územního plánu obce  

10.  Smlouva o narovnání vlastnických vztahů  

11.  Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

12.  Různé 

       -  zahájení prací na PDSP  „ Kanalizace a vodovod v obci Lupenice „ 

       - stanovení určeného zastupitele pro zpracování zprávy  o uplatnění ÚP 

       - informace z Mikroregionu RK a DSO Štědrá 

       - ostatní informace 

  13.   Diskuse 

  14.   Závěr 

 



K předloženému návrhu programu zasedání nebylo doplňujících připomínek. 

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

 

Návrh  číslo 2 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 3 

Závěrečný účet obce za rok 2016 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 2016 včetně příloh.  

 

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

Návrh  číslo 3 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 4 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Obce Lupenice za rok 2016 ,vypracovanou Krajským úřadem v Hradci Králové dne 2.února 

2017.  

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ KHK  Ing. Monika Jančová a Ing Vendula 

Hynková na základě písemné žádosti  Obce Lupenice v souladu s § 42 odst. 1, zákona č 

128/2000 Sb. ve dnech 9.11. 2016 a 23.1. 2017 na Obecním úřadě v Lupenici. Přezkoumání 

bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.. Zpráva konstatuje hospodaření obce za 

období 2016 za bezchybné a bez nedostatků. 

Zastupitelstvu je předsedajícím navrženo schválit plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. 

 

Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním  hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet 

obce za rok 2016, včetně zprávy ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, zpracovanou dne 2. února 2017 v Hradci Králové   b e z   v ý h r a d. 

 

 

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

Návrh  číslo 4  byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 5 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za období 2016 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období Obce Lupenice za rok 2016 :  

Převod částky 757.473,19 z účtu 431 na účet 432 (rozdíl mezi výnosy a náklady tj. 

4.160.295,59 – 3.402.822,40 = 757.473,19 Kč) 

 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce Lupenice za účetní období 2016 sestavenou 

ke dni 31.12.2016 a výsledek hospodaření. 

 

 

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

Návrh na usnesení číslo 5 byl schválen 



Návrh na usnesení číslo 6 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017  se týká přesunu položek v rámci oddílu a paragrafu v oblasti 

komunikace, knihovny, nebytového  hospodářství a správy.  

Saldo po provedeném RO č.1 zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 1 / 2017 ke schválení.  

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017  se týká přesunu položek, upřesněním dle skutečnosti / daň 

z hazardních her a zřízení služebnosti / se kterými rozpočet neuvažoval.  

Saldo po provedeném RO č. 2 se snižuje o částku 14,02 tis. Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 2 / 2017 ke schválení.  

 

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

Návrh na usnesení číslo 6 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 7 

Předsedající seznámil se Zprávou o plnění rozpočtu za období leden –  květen  2017. 

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

jsou plněny na úrovni 16,26 ke SR . Příjmy jsou plněny na úrovni  38,83 % ke SR. 

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. 2017 byl vzat na vědomí 

 

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

Návrh  číslo 7  byl vzat na vědomí 

    

Návrh na usnesení číslo 8 

 

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

vypracování projektové dokumentace  „ Cyklostezka Budín – Doudleby nad Orlicí „ a  dále 

s doporučením  komise na výběr zhotovitele a pověřením starosty k podpisu  Smlouvy o 

dílo s nejvýhodnějším uchazečem z obdržených tří nabídek, se společností IDProjekt s.r.o., 

Jůnova 1028, Kostelec nad Orlicí 

 

Výsledek hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 1 

Návrh na usnesení číslo 8a  byl schválen 

 

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

vypracování pasportu a projektové dokumentace „ Rekonstrukce a doplnění veřejného 

osvětlení v obci Lupenice „ a  dále s doporučením  komise na výběr zhotovitele a 

pověřením starosty k podpisu  Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem z obdržených 

tří nabídek, se společností Dabona  s.r.o. , Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 

    Doporučení bylo předsedajícím doplněno informací o nové ČSN EN 13 201  a     

    souvisejících okolnostech / stávající stav soustavy veř. osvětlení, náklady na provoz a     

světelný smog /  

 

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

Návrh na usnesení číslo 8b  byl schválen 



 

Návrh na usnesení číslo 9 

 

 Předsedající seznámil přítomné obsahem návrhu na pořízení změny územního plánu 

předloženého Zemědělským družstvem vlastníků „ Štědrá „ Tutleky , Tutleky 10, Kostelec 

nad Orlicí  / dále ZDV / dle §  46 zákona  čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu. Žádost obsahuje v podstatě pouze změnu koeficientu zastavěnosti 

pozemku vlastněného „ ZDV „ parc. číslo  698/1 k.ú. Lupenice na 80 % plochy. 

Tento návrh je doporučen ke schválení a zapracování do změny ÚP Obce Lupenice 

v souladu s minulými usneseními zastupitelstva. 

 

Výsledek hlasování : pro 7, proti 0, zdržel 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 neřešených v minulém 

období. Jedná se o pozemky využívané obcí ač jsou v majetku občanů a naopak. Geodetické 

plány jsou po té součástí smlouvy. Smlouva navrhuje výměnu pozemků v poměru 1 : 1, 

odkup a prodej za 50 Kč/ m2.    

Návrh smlouvy navrhuje předsedající ke schválení. 

 

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

Návrh na usnesení číslo 10 byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 11 

 

Předsedající seznamuje přítomné se stavem ve věci vytvoření společného školského obvodu 

spádové mateřské školy a společného školského obvodu základní školy. 

Rada města Rychnov nad Kněžnou vzala na vědomí usnesením číslo 290/2017 žádost Obce  

Lupenice  o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy a společného 

školského obvodu základní školy ze dne 26.5. 2017. Doporučuje zastupitelstvu města ke 

schválení  uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Lupenice dle 

žádosti obce Lupenice ze dne 26.05.2017. 

Ke schválení je předsedajícím navrženo : zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu 

„Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy a společného 

školského obvodu základní školy„ s městem Rychnov nad Kněžnou.  

 

 

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

Návrh na usnesení číslo 11 byl schválen 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení číslo 12 

 

Předsedající seznamuje přítomné s požadavkem Odboru výstavby a životního prostředí 

v Rychnově nad Kněžnou na stanovení určeného zastupitele pro zpracování Zprávy o 

uplatnění územního plánu ze dne 14.6.2017. 

 

Zastupitelstvo obce Lupenice schvaluje určeným členem zastupitelstva  - tj. určeným 

zastupitelem pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu 

v minulém období pana  Ing Ivo Muthsama.  

 

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

Návrh na usnesení číslo 12 byl schválen 

 

13. Ostatní informace 

 

- Obec Lupenice vlastní Územní rozhodnutí pro kanalizaci a vodovod v obci. V následujícím 

období bude zadána projektová dokumentace na realizaci včetně změny zdroje vody / vlastní 

zdroj a úpravna /. Předpoklad realizace je v letech 2020 – 2022. 

- Březnové jednání Mikroregiou Rychnovsko a informace z DSO Štědrá 

- Tříděné odpady : hodnotící zpráva EKOKOM za 2016 

- Zvýšení dopravní intenzity od 5. do 15. července ve spojitosti s opravou přejezdu ČD 

v Rychnově nad Kněžnou  

 

14. Diskuse 

 

Josef Šklíba navrhuje vytvoření školských společných obvodů rovněž se školami ve 

Vamberku a v Kostelci nad Orlicí. 

Starosta vysvětlil nezávaznost společného obvodu a možnosti alternativ a zavízl se prověřit a 

informovat zastupitele o její reálnosti.    

 

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

 

Zasedání se zúčastnilo 7 občanů. 

 

 

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

 

 

V Lupenici 14. června 2017 

 

 

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

 

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                        


