
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

Obce Lupenice, 

konaného dne 28. února 2018 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 Josef Šklíba a Ing David Čižinský. 

 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny  připomínky a navrženi Ing Josef Šklíba 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, volba ověřovatelů 

  2.  Schválení programu jednání 

  3.  Zpráva o plnění rozpočtu obce za období leden –únor 2018 

  4.  Rozpočtové opatření č. 6/2017 a č. 1/2018 

  5.  Smlouva o provedení práce na akci 

            - Oprava vnějších omítek na budově Obecního úřadu v Lupenici 

            - Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v obci Lupenice  

  6.  Zřízení služebnosti pro zřízení inženýrské sítě pro Jana Duška, Zborovská 1568, Rychnov     

       nad Kněžnou 

  7.  Výběrového řízení na pořízení územního plánu Obce Lupenice 

  8.  Účelový finanční příspěvek z rozpočtu obce na činnost spolku 

            - Sokol Lupenice 

            - Myslivecký spolek 

            - VPS o poskytnutí dotace na nákup knih 

  9.  Různé 

          -  Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2017 

          -  Informace o realizaci a přípravě akcí z rozpočtu obce 

          -  Informace z Mikroregionu Rychnovsko a DSO Štědrá 



          - Zřízení bankovního účtu u ČNB a záměru využití spořícího účtu u KB  

10.   Diskuse 

11.   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 2018. 

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

jsou plněny na úrovni  4,34 % UR a příjmy ve výši 16,69 % z upraveného rozpočtu obce na 

rok 2018 . Finanční prostředky celkem k 26.2.2018 na účtech jsou 10.522.011,63  Kč. 

 

K hospodaření obce nebylo  doplňujících připomínek a zastupitelstvo bere zprávu o 

hospodaření na vědomí. 

 

Návrh na usnesení číslo 3 byl vzat na vědomí 

 

Návrh usnesení číslo 4a 

 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017 se týká přesunu položek v rámci oddílů a paragrafů. Saldo 

rozpočtu zůstává nezměněno.  

Bylo schváleno starostou 27.12.2017 a předkládá se ke vzetí zastupitelstvem na vědomí. 

 

Návrh na usnesení číslo 4a byl vzat na vědomí 

 

Návrh usnesení číslo 4b 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2018  se týká příjmu dotace na volbu presidenta v částce 22.981,-- 

Kč a dotace ze státního rozpočtu vyšší o částku 3.100,-- Kč oproti uvažované částce ve 

SR rozpočtu obce na rok 2018 

Bez připomínek dáno ke schválení. 

 

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

Usnesení číslo 4b bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení číslo 5a 

 

Předsedající přečetl smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava vnějších omítek na budově 

Obecního úřadu v Lupenici“ v pořadí nejvýhodnějšího uchazeče dle doporučení komise 

pro otevírání obálek, společnosti STAVOS Dobruška s.r.o., Opočenská 436, 518 01 

Dobruška. 

Smlouva o dílo číslo 01/2018 je bez připomínek navržena ke schválení. 

 

 

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



Usnesení číslo 5a bylo schváleno 

 

 

Návrh na usnesení číslo 5b 

 

Předsedající přečetl smlouvu o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce a doplnění veřejného 

osvětlení v obci Lupenice„ v pořadí nejvýhodnějšího uchazeče dle doporučení komise 

pro otevírání obálek, společnosti Ivan Uher Elektroservis, Fúgnerova 594, 517 41 

Kostelec nad Orlicí. 

Smlouva o dílo číslo 02/2018 je bez připomínek navržena ke schválení. 

 

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

Usnesení číslo 5b bylo schváleno 

 

    

Návrh usnesení číslo 6 

 

Předsedající přečetl návrh smlouvy o zřízení služebnosti pro realizaci inženýrské sítě pro 

Jana Duška, Zborovská 1568, Rychnov nad Kněžnou dle záměru obce Lupenice čís. 1/2018. 

Jedná se o uložení kanalizačního potrubí, sloužícího k odvedení přečištěných odpadních vod 

z ČOV u rodinného domu žadatele do pozemku / příčně pod komunikaci, provedeno 

bezvýkopovou technologií / parc. číslo 61/12 ostatní plocha v majetku obce Lupenice.  

 

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

Návrh  číslo 6  byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 7 

 

Předsedající seznamuje přítomné  se stavem příprav na provedení změny územního plánu / 

zřízení územního plánu obce /. 

Navrhuje zastupitelstvu znění návrhu ke schválení :  

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na pořízení územního plánu 

obce dle zákona 134 / 2016 Sb. Na pořízení Územního plánu obce Lupenice ve spolupráci s  

MÚ RK OVŽP.  

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

Návrh číslo 7 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 8a 

 

Předsedající seznamuje se zněním smlouvy Tělocvičné jednoty Sokol Lupenice na rok 

2018. Schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ 

SOKOL Lupenice ve výši 30.000,-- Kč dle SR na r.2018 a zároveň  schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí  účelového finančního příspěvku ze SR Obce Lupenice v rámci přímé 

podpory sportovních aktivit a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

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 

 

Návrh na usnesení číslo 8b 



 

Předsedající seznamuje se zněním smlouvy Mysliveckého spolku Štědrá Tutleky - 

Lupenice na rok  2018.  Schvaluje poskytnutí účelového finančního příspěvku 

MYSLIVECKÉMU SPOLKU  „Štědrá“ Tutleky- Lupenice  ve výši 10.000 Kč dle SR na 

rok 2018 a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku ze 

SR Obce Lupenice na výdaje související se zajištěním myslivecké činnosti  a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

Komentována je činnost MS Štědrá Tutleky - Lupenice na úseku ochrany přírody a práce s 

mládeží  

Takto je návrh číslo 8b navržen ke schválení 

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

Návrh číslo 8/b byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 8c 

Předsedající seznámil přítomné se zněním  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 

výši 3.000,-- Kč dle SR na rok 2018 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 . Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,-- Kč a 

zároveň tuto VPS a pověřuje starostu k podpisu VPS smlouvy. 

Takto je návrh číslo 8c navržen ke schválení 

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

Návrh číslo 8/c byl schválen 

 

9.  Ostatní informace 

 

          -  Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2017 

          -  Informace o realizaci a přípravě akcí z rozpočtu obce 

          -  Informace z Mikroregionu Rychnovsko a DSO Štědrá 

          -  Zřízení bankovního účtu u ČNB a záměr využití spořícího účet u KB 

          -  K pořádání „Čarodějnic“ u „lipek“ a využívání sběrného dvora   

 

10.   Diskuse 

- Jaroslav Barták připomenul v souvislosti s rekonstrukcí budovy obecního úřadu chybějící   

  bezbariérový přístup. 

- Jiří Tomášek se dotázal na termín opravy místní komunikace ke Svatošovým a Tomáškovým 

- Ivo Muthsam na oba dotazy odpověděl, s bezbariérovým přístupem se uvažuje v rámci 

rekonstrukce interiéru čp. 62 a ohledně oprav komunikací v obci se odkázal na rozpočet obce 

2018, kde s finančními prostředky je uvažováno. Jako problém pro zvýšení komfortu 

komunikací označil nedostatečnou šířku parcel ve vlastnictví obce.  

  

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

hodin. 

Zasedání se zúčastnilo  14 občanů. 

 

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

v Lupenici 28.února 2018 

 

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

 

Přílohy zápisu : Příloha číslo 1 – Presenční  listina 


