
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 29. listopadu 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 Josef Šklíba a David Čižinský. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navržení zastupitelé Josef Šklíba a 

David Čižinský. 

byli zvoleni za ověřovatele zápisu z jednání. 

 

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

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 

 

P R O G R A M 
 
  1.   Zahájení 

  2.  Schválení  programu jednání a volba ověřovatelů 

  3.  Rozpočtové opatření čís. 4 a 5 / 2017   

  4.  Hospodaření obce za leden – 25.listopadu 2017 

  5.  Rozpočet OBCE LUPENICE NA OBDOBÍ 2018  

  6.  Střednědobý rozpočtový výhled obce Lupenice  

  7.  Žádost na poskytnutí dotace na opravu místních komunikací na  

        rok 2018 z prostředků MMR ČR a programu obnovy venkova KHK 

  8. Aktualizace Pasportu pozemních komunikací v obci Lupenice 

  9. Obecně závazná vyhláška obce Lupenice kterou se stanoví     

       pravidla obvodů  mateřských škol.     

10. Obecně závazná vyhláška obce Lupenice kterou se stanoví     

       pravidla obvodů základních škol  

   

11. Strategický plán obce Lupenice – rozvojový dokument 

12. Pojistná smlouva  

13. Zpráva o uplatňování územního plánu obce 

14. Rozpočet a střednědobý výhled Mikroregionu RK 

15. Rozpočet a střednědobý výhled  DSO Štědrá 



16. Žádosti o příspěvek na činnost TJ Sokol Lupenice 

17. Žádosti o příspěvek na činnost Myslivecký spolek Štědrá Tutleky - Lupenice 

18. Inventurní komise - volba 

19. Odměny a náhrady neuvolněným členům zastupitelstva obce  

20. Různé  

          -  Rozpočet a střednědobý výhled Mikroregionu RK 

          -  Rozpočet a střednědobý výhled  DSO Štědrá 

          -  Termíny konání VZ 2018   

 21. Diskuse                             

 22. Závěr 
 

K předloženému návrhu programu zasedání nebylo doplňujících připomínek. 

 

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

Návrh  číslo 2 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 3 

 

Rozpočtové opatření č.4 / 2017 je způsobeno přesunem položek v rámci oddílů a paragrafů 

v účetní osnově, upřesněním dle skutečnosti / volby do PS ČR, rekonstrukce VO aj. / 

Saldo zůstává beze změny. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 4/2017 ke schválení.  

Rozpočtové opatření č.5 / 2017 je způsobeno navýšením rozpočtových příjmů, upřesněním 

dle skutečnosti / směna pozemků, náhrada od pojišťovny, prodej kov.odpadu, příjem za 

třídění od EKO-KOM  aj /. 

Položky VZ 5139 a 5021 -nebudou v roce 2017 čerpány – proto přesun na O a N odpad Ekoly 

a Sb.dvora.                     Saldo se snižuje o 55 tisíc Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování. Bez připomínek navrhuje rozpočtové 

opatření číslo 5/2017 ke schválení.  

 

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

Návrh  číslo 3 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 4 

 

Předsedající seznámil se Zprávou o plnění rozpočtu  za období leden – 25.listopadu  

2017. Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů. Výdaje 

obce jsou plněny na úrovni 35,04% UR  na rok 2017. Příjmy k upravenému rozpočtu obce 

jsou na 98,08 % UR  na rok 2017. Rozhodující údaje doplnil komentářem k plnění rozpočtu 

obce a doporučil ke vzetí na vědomí. 

K předloženému nebylo doplňujících připomínek. 

 

Zpráva o plnění rozpočtu za období  I. –  25.XI.2017 byla vzata na vědomí    

    

Návrh usnesení číslo 5 

 

Návrh rozpočtu Obce Lupenice na období 2018  je předsedajícím komentována  kapitola 

příjmů  i výdajů. Rozpočet je sestaven za předpokladu příjmů ve výši  3.577.000 Kč a potřeby 



výdajů ve výši 6.880.800 Kč tedy se schodkem 3.303.800 Kč. Saldo  rozpočtu bude 

vyrovnáno úsporami z minulých let. 

Předsedající připustil možnost rozpočtových opatření podobných roku 2017 a v případě 

přidělení dotací od  Královéhradeckého kraje, případně jiných budou změny rozpočtu 

navrženy dle konkrétních dotačních podmínek, odbytové ceny a časového harmonogramu 

realizovaných akcí v průběhu  roku .   

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování a po té zastupitelstvu navrhuje schválit 

rozpočet jako schodkový s příjmy ve výši 3.577.000 Kč a výdaji ve výši 6.880.800 Kč. 

Rozpočet vyjadřuje tzv. závazné ukazatele rozpočtu. 

Každý údaj schváleného rozpočtu je závazný ukazatel. 

Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 

starosty obce 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, 

provedeném v kompetenci starosty, na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném po 

schválení rozpočtového opatření starostou obce. 

 

Rozpočet obce na rok 2018 je přílohou zápisu číslo 2 

 

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

Usnesení číslo 5 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení číslo 6 

 

Návrh střednědobého výhledu Obce Lupenice na období 2018 – úprava (předpokládaná 

dotace od SFDI – 2.622.000 zatím jen rozhodnutí-není podepsaná smlouva v r.2017) a  

na rok  2020. Je sestaven na základě předpokladu příjmů ve výši  3 619 000 Kč a potřeby 

výdajů ve výši 3 500 000 Kč , tedy s přebytkem celkem 119 000 Kč. 

Předsedající vyzval po komentáři Návrhu střednědobého výhledu k jeho připomínkování . 

Bez připomínek navrhuje ke schválení úpravu výhledu na rok 2018 a střednědobého výhledu 

na rok 2019- 2020.  

 

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

Usnesení číslo 6 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení číslo 7 

 

Předsedající seznamuje se záměrem podání žádostí o poskytnutí dotace z prostředků 

Královéhradeckého kraje a z prostředků MMR na opravu účelových komunikací 

v majetku obce a žádosti na opravu budovy čp. 62  
Navrhuje schválit podání žádostí za účelem zlepšení stavu komunikací a nemovitosti čp 62 

 

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

Návrh číslo 7 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 8 

 

Předsedající seznamuje s aktualizací pasportu komunikací obce  Lupenice.  

Pasport komunikací je navržen k aktualizaci z důvodů aktualizace technického stavu 

komunikací a potřeby záznamu změn ploch komunikací. 



 

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

Návrh číslo 8 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 9 

 

Předsedající seznamuje se zněním obecně závazné vyhlášky obce  Lupenice číslo  1 / 2017, 

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. 

Vyhláška je navržena ke schválení. 

 

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

Návrh číslo 9 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 10 

 

Předsedající seznamuje se zněním obecně závazné vyhlášky obce  Lupenice číslo  2 / 2017 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 

Vyhláška je navržena ke schválení. 

 

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

Návrh číslo 10 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 11 

 

Předsedající seznamuje s obsahem aktualizovaného místního programu obnovy obce. 

Dokumentace byla doplněna o aktuální témata v různých oblastech zájmů obce. Obecně 

závazný rozvojový strategický dokument navrhuje schválit v předložené podobě. 

 

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

Návrh číslo 11 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 12 

 

Předsedající seznamuje s obsahem návrhu  pojistné smlouvy od společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 

Návrh je navržen ke schválení s pověřením pro starostu k podpisu smlouvy. 

 

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

Návrh číslo 12 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 13 

 

 Předsedající seznámil přítomné s obsahem Zprávy o uplatňování územního plánu 

zpracovaného odborem výstavby a životního prostředí v Rychnově nad Kněžnou a tuto 

navrhuje jako základní dokument pro zadání Změny územního plánu obce. Tuto zadat 

v roce 2018 k realizaci. 
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 1 



Návrh na usnesení číslo 13  byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 14    

 

Předsedající seznamuje s Návrhem rozpočtu DSO „ Štědrá „ na období 2018  

a  návrh střednědobého výhledu  DSO „ Štědrá „ na období 2019 - 2020 

Příjmy a výdaje na  a období 2018 jsou plánovány ve výši 30.000 Kč a další plánovací období 

jsou navržena na příjmy i výdaje ve výši 16 000 Kč.- , tedy vyrovnané rozpočty 

v jednotlivých obdobích.  

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

vzít  zastupitelstvem na vědomí. 

 

Návrh číslo14 byl vzat na vědomí 

 

Návrh usnesení číslo 15    

Předsedající seznamuje s Návrhem rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na  období 2018  

a  s návrhem střednědobého výhledu svazku na období 2019 - 2020 

Příjmy celkem v částkách cca 332 000 Kč, výdaje celkem cca 192.000 Kč, tedy na každé ze 

tři plánovacích období jsou navrženy přebytkové rozpočty v jednotlivých letech. 

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

na vědomí. 

 

Návrh číslo 15 byl vzat na vědomí 

 

Návrh usnesení číslo 16 

 

Předsedající seznamuje se zněním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 

Tělocvičné jednoty Sokol Lupenice v roce 2018 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 navržen ke schválení 

 

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

Návrh číslo 16 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 17 

 

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

Mysliveckého spolku Štědrá Tutleky - Lupenice v roce 2018 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  navržen ke schválení 

 

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

Návrh číslo 17 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 18 

 



Předsedající seznamuje s návrhem na složení tříčlenné inventurní komise k provedení 

inventury majetku obce k 31.12.2017 

 

předseda : Ing Josef Šklíba  

člen:          Ladislav Horák  

člen:         Josef Tichý          
. 

Bez dalších návrhů je toto složení komise navrženo ke schválení.  

 

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

Návrh číslo 18 byl schválen 

 

Návrh usnesení číslo 19 

 

Předsedající seznamuje s návrhem na odměňování členů zastupitelstva obce vyplývající ze 

zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 

předpisů. Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb, s účinností od 1. ledna 2018 Zastupitelstvo 

obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny s účinností od 1. 

ledna 2018 za měsíc v následujících částkách : 

Starosta:                  18.250,-- Kč 

Místostarosta:         11.826,-- Kč 

Předseda výboru:     2.190,-- Kč 

Člen výboru:             1.278,-- Kč 

 

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

Návrh číslo 19 byl schválen 

 

20. Ostatní informace 

- Informace o termínech veřejných zasedání v roce 2018 

- Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce v roce 2017  

 

21. Diskuse 

Jaroslav Barták se dotazuje na stav projektové dokumentace na kanalizaci 

Na připomínky reagoval starosta obce  

 

22. Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.35 hod 

 

Zasedání se účastnilo 14 občanů. 

 

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

 

 

V Lupenici 29. listopadu  2017 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

Přílohy zápisu: Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                               2   Rozpočet obce 2018  


