
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 23. května 2018 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 navrženy na ověřovatele zápisu byly Lenka Hejhalová a Renata Dostálová. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi zastupitelé Lenka 

Hejhalová a Renata Dostálová byly zvoleny 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 a hospodaření za období 2017 

  4.  Účetní závěrka Obce Lupenice za rok 2017 

  5.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lupenice za rok 2017 

  6.  Rozpočtové opatření č. 2/2018 

  7.  Hospodaření obce za 01 – 05 / 2018 

  8.  Smlouva o provedení práce „ Projektová dokumentace „ Změna čís.1 územního plánu      

       obce Lupenice „ 

  9.  Schválení SOD na dodavatele akcí „Opěrná zeď Lupenice“,„Opravy místních  

       komunikací v obci Lupenice„, Přeložení zastávky autobusu a úpravy zemního tělesa  

       podél silnice I/11 a III/31810“ 

 10. Různé 

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

       - zdroj pitné vody 

       - informace z Mikroregionu RK a DSO Štědrá 

       - ostatní informace 

 11.   Diskuse 

 12.   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 

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za období 2017  

Výsledek hospodaření běžného účetního období obce Lupenice za rok 2017 : 

Příjmy celkem 3.935 117,56 Kč, tj. 108,32 % UR .  

Výdaje celkem 1.737 736,63. Kč  tj.  35,99 % UR. 

Saldo  celkem   2.197 353,93. Kč  tj. 180,70 % UR 

Konečný stav na účtech k 31.12.2016 celkem 10.220 183,13 Kč 

Převod částky  2.143.108,96 Kč z účtu 431 na účet 432    (rozdíl mezi výnosy a náklady 

tj. 4.017.349,85 - 1.874.240,89 = 2.143.108,96 Kč)       

Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 a schvaluje 

závěrečný účet obce Lupenice za účetní období 2017, sestavený ke dni 31.12.2017 dle § 17 

zákona čís. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 

předpisů, bez výhrad. 

  

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

Návrh  číslo 3 byl schválen 

 

  

Návrh na usnesení číslo 4 

 

Účetní závěrka obce Lupenice ke dni 31.12.2017 dle § 17 zákona čís. 250/2000Sb. o 

rozpočtových pravidlech včetně příloh,  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 ke schválení účetní závěrku 

za období 2017 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Lupenice za účetní období 2017 ke dni 

31.12.2017 dle § 17 zákona čís. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění platných předpisů. 

 

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

Návrh  na usnesení číslo 4 byl schválen 

     

 

Návrh usnesení číslo 5 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

Obce Lupenice za rok 2017 ,vypracovanou Krajským úřadem v Hradci Králové dne 5.února 

2018.  

Přezkoumání hospodaření provedl Meliš Jaroslav – kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

a kontrol a Ing Gabriela Střelečková, pracovnice KÚ KHK  na základě písemné žádosti  Obce 

Lupenice v souladu s § 42 odst. 1, zákona č 128/2000 Sb. ve dnech 9.10.2017 a 5.2. 2018 na 

Obecním úřadě v Lupenici. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonemč.420/2004 

Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí.  



Zpráva konstatuje hospodaření obce za období 2017 za bezchybné a bez nedostatků. 

Zastupitelstvu je předsedajícím navrženo schválit plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. 

Zastupitelstvo schvaluje  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lupenice za 

rok 2017, zpracovanou dne 5. února 2018 ekonomickým odborem Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje v Hradci Králové  b e z   v ý h r a d. 

 

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

Návrh  číslo 5  byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 6a , 6b  

 

Rozpis rozpočtu č. 1 / 2018 jeho obsahem je přesun položek v rámci oddílu a paragrafu, 

upřesnění dle skutečnosti v oblasti poradenské činnosti, drobné nákupy a náklady nutné 

k zajištění kulturních akcí. Saldo po provedeném rozpisu rozpočtu č.1 zůstává beze změny. 

K předloženému nebylo doplňujících připomínek a takto jej předsedající navrhl ke vzetí na 

vědomí  

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

Návrh  číslo 6a byl vzat na vědomí 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018  je způsobeno přesunem v účetní osnově, upřesněním dle 

skutečnosti - tj. pojištění majetku dle nové smlouvy, oprava oplocení a výměna vrat o objektu 

hasičárny, vstupné z plesu a ostatní v rozpočtu neobsažené. 

Saldo se sníží o částku  9.600 ,-  Kč. 

 

Předsedající vyzval po komentáři k připomínkování a následnému schválení rozpočtového 

opatření číslo 2 / 2018  

 

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

Návrh  číslo 6b byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 7 

 

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

Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů.  

Výdaje obce jsou plněny na úrovni 25,64 UR  na rok 2018. Příjmy k upravenému rozpočtu 

obce jsou na 39,79 % UR  za rok 2018. 

K předloženému nebylo doplňujících připomínek a takto jej předsedající navrhl ke vzetí na 

vědomí. 

             

Návrh na usnesení číslo 7 – Hospodaření obce  za období I. – 23. V. 2018 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 



Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na 

vypracování projektové dokumentace „ Změny čís. 1 Územního plánu obce Lupenice“  a 

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

o dílo s nejvýhodnějším uchazečem z obdržených tří nabídek podanou Ing Arch Pavlem 

Kramářem, Pod Zahrady 1305, Třebechovice pod Orebem, IČ : 16245423. 

Nabídková cena : 159.090 ,- Kč vč. DPH  
 

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

Návrh na usnesení číslo 8  byl schválen 

 

 

 9. Návrh na usnesení číslo 9a,9b,9c. 

 

    Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na  dílo    

    na dodávku stavby „ Opěrná zeď Lupenice „ – opěrná zeď u čp. 62 , 

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

dílo s nejvýhodnějším uchazečem z obdržených  nabídek za cenu celkem 584.028,79 vč 

DPH se společností MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí. 

 

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

   Návrh na usnesení číslo 9a  byl schválen 

 

    Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na  dílo    

    na dodávku stavby „ Oprava místních komunikací v obci Lupenice „ , 

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

dílo s nejvýhodnějším uchazečem z obdržených  nabídek za cenu 662.648, 24 Kč se 

společností MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 9b  byl schválen 

 

    Předsedající seznámil přítomné obsahem protokolu o otevírání obálek s nabídkami na  dílo    

    na dodávku stavby „ Přeložení autobusové zastávky a úpravy zemního tělesa při silnici I/14     

    a silnici III/31810 „ s doporučením  komise na výběr zhotovitele a pověřením starosty k  

    podpisu  Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem z obdržených  nabídek za cenu    

    282.951,84 Kč vč.DPH se společností MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 9c  byl schválen 

 

 

10.  Rúzné - ostatní informace 

 

- Územní rozhodnutí pro kanalizaci a vodovod v obci je shledáno jako nevyhovující a bude      

  zadána projektová dokumentace na realizaci včetně vlastního zdroje vody. 

- Březnové jednání Mikroregionu Rychnovsko a informace z DSO Štědrá včetně zprávy o        

   Přezkoumání hospodaření za rok 2017 

- Komunální a tříděný odpad bude předmětem diskuze v zastupitelstvu / změna vyhlášky / 

- V říjnu 2018 bude v obci vzpomínková akce při příležitosti 100 let založení ČSR  

- Projekt na alej „ Lipky – vodojem „ získal podporu společnosti Škoda auto a jeho realizace   



  se předpokládá na podzim 2018 

- Společnost Stavos Dobruška podala žádost o prodloužení smlouvy na akci „Oprava vnějších  

   omítek čp. 62“. Zároveň se na této akci vyskytl termínový problém s přeložkou ČEZ    

   na přívodu do čp.62. O celé věci bude jednat starosta obce a další informaci podá  na  

   srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva.  

 

11. Diskuse 

 

Jaroslav Barták - dotaz na ČOV pro čp. 62 . Doporučuje zřídit ČOV pro objekt obecního 

úřadu – bude odpovězeno po zjištění podrobností 

Jiří Balvín – dotaz na komunikace pro pěší při I/14, rekonstrukci VO podél I/14 a změně 

dopravního značení   

Odpověď Ivo Muthsam – komunikace pro pěší je v tomto úseku zamýšlena jako stezka a bude 

majetkoprávně připravována. Veřejné osvětlení bude vybaveno intenzivnějšími, moderními 

svítidly, je vyprojektováno a v realizaci 

Záležitosti nespadající do kompetence obce / značení, úprava rychlosti a sečení porostů / 

budou připomenuty správci a Policii ČR. 

Vladimír Rychtařík – dotaz na výstavbu cyklostezky RK – Doudleby n. O. 

Odpověď Ivo Muthsam – Projekt cyklostezky je ve stádiu schvalování SFDI a pokud bude 

přidělena dotace, bude realizován v roce 2019 – 2020 

Josef Horák vyzval k zavedení zákazu podomního prodeje.  

 

 

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

 

Zasedání se účastnilo7 občanů. 

 

 

 

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

 

 

 

V Lupenici 23. května 2018 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                        


