
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 22. srpna 2018 od 19.00 v Lupenické hospodě 
 

 

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

 

 

Přítomno šest 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 Josef Šklíba. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi zastupitelé Ladislav Horák 

a Ing Josef Šklíba byli zvoleni za ověřovatele zápisu z jednání. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, 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.  Rozpočtové opatření č.3/2018, rozpis rozpočtu č. 2/2018 

  4.  Hospodaření obce za 01 – 19. srpna 2018 

  5.  Smlouva o dílo se společností Čistá příroda východních Čech o.p.s. , Tovární 1112,   

       Chrudim – „ Projektová dokumentace hydrogeologických prací, odborný posudek a  

       projektová dokumentace zřízení vodního zdroje“ 

  6.  Dodatek SOD č. 1 se společností Stavos Dobruška s.r.o. – odstoupení od smlouvy 

  7. Kupní smlouva na odkup části pozemku čís.kat. 21/1 v kat.území Lupenice 

  8. Různé 

       - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému odpadového   

          Hospodářství 

       -  Informace ohledně přípravy zdroje pitné vody, vodovodu a kanalizace 

       - Stav prací na akcích z rozpočtu obce a informace ohledně připravovaných akcí 

  9.   Diskuse 

 10.   Závěr 

 

K předloženému návrhu programu zasedání nebylo doplňujících připomínek. 

 

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



Návrh  číslo 2 byl schválen 

 

 

Návrh usnesení číslo 3 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2018 

Do UR je započten příjem ze směny a prodeje pozemku dle směnné smlouvy ve výši 6.700 .- 

Kč, příjem od Škoda Auto dle darovací smlouvy ve výši 69.960 .- Kč, zvýšené výdaje na svoz 

odpadu spol. EKOLA ve výši 56.000.- Kč a zvýšení odměn pro zastupitele 59.050.- Kč, 

předpokládané výdaje na opěrnou zeď ve výši 584.028,79, 

Opravu komunikací (ve SR 380 tis Kč chybí 282.650,-- Kč) celkové předpokládané výdaje 

662.648,24 Kč, předpokládané výdaje – dodatek na chodníky (1.481,23 Kč) 

Tyto navýšené náklady budou kryty – z od.a par. 61 71 položky 5171 – opravy OÚ – které 

v roce 2018 nebudou realizovány. 

Saldo se snižuje o částku 6.700,-- Kč (6,70) 

viz RO č.3/2018 

 

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

Návrh  číslo 3 byl schválen 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpis rozpočtu č. 2/2018  Saldo zůstává beze změny 

 

 

Návrh na usnesení číslo 4 

 

Předsedající seznámil se Zprávou o plnění rozpočtu  za období leden – 19. srpen 2018. 

Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů.  

Výdaje obce jsou plněny na úrovni 46,07 UR 2018. Příjmy k upravenému rozpočtu obce 

jsou na 77,28% UR 2018. Na bankovních účtech je 9.831.381,95 Kč.  

 

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

vědomí. 

             

Návrh na usnesení číslo 4 – Hospodaření obce  za období I. – 19.VIII. 2018 byl vzat na 

vědomí 

 

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

Návrh  číslo 4  byl vzat na vědomí 

    

 

    Návrh na usnesení číslo 5. 

 

    Předsedající seznámil přítomné obsahem smlouvy o dílo se společností Čistá příroda  

    východních Čech o.p.s. , Tovární 1112, Chrudim – „ Projektová dokumentace   

    hydrgeologických prací, odborný posudek a projektová dokumentace zřízení vodního    

    zdroje“ a navrhl smlouvu schválit v předloženém znění. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 5  byl schválen 

 



 

    Návrh na usnesení číslo 6. 

 

    Předsedající seznámil přítomné obsahem Kupní smlouvy mezi obcí Lupenice a Liborem    

    Doležalem na odkup části pozemku čís.kat.12/1 v kat.území Lupenice a zpracovaným  

    geometrickým plánem / příloha smlouvy / číslo 394-7/2018 a navrhl smlouvu schválit   

    v předloženém znění. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 6 byl schválen 

 

    Návrh na usnesení číslo 7. 

 

    Předsedající seznámil přítomné obsahem dodatku číslo 1. Smlouvy o dodávce díla se  

    Společností Stavos Dobruška s.r.o. na opravu vnějších omítek čp. 62. 

    Předmětem dodatku je odstoupení od smlouvy bez sankcí z důvodů možného zajištění  

    přeložky přípojky ČEZ ze strany objednatele a navrhl dodatek smlouvy schválit. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 7 byl schválen 

 

 

7.  Různé - ostatní informace 

 

 -       Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému odpadového   

          hospodářství. Je diskutována verze na obyvatele alt. na číslo popisné. Po jednání se   

          svozovou společností Ekola je zřejmé že poplatky za svoz a uložení, provoz sběrného  

          dvora a třídící systém nejsou v souladu se skutečností / platby SIPO jsou nepřehledné /  

          a je připravována vyhláška s předpokládanou  platností od 1. ledna.2019. 

-        Přehled akcí za poslední volební období včetně finančního plnění a poměru dotací 

-        Zpráva o plnění na akcích z rozpočtu obce probíhajících a připravovaných / veřejné  

         osvětlení, chodníky, opěrná zeď, cyklostezka, oprava čp. 62 a ostatní /. 

-        Příprava zdroje pitné vody, vodovodu a kanalizace – seznámení s technickou, časovou a  

         finanční náročností těchto souvisejících akcí, důležitých pro rozvoj obce.  

        

 

11. Diskuse 

 

Jaroslav Barták – reklamuje terénní úpravy na akci „ Chodník „ a vypínání veřejného 

osvětlení od 24.00 do 5.00 hodin. 

Ivo Muthsam – akce nejsou dokončeny, VO je ve zkušební době, bude upraveno na provoz od 

setmění do svítání s omezenou intenzitou. 

Josef Horák – varuje před výskytem rostliny Lebeda v obci 

Ivo Muthsam – v rámci údržby zeleně bude odstraněna a sečením omezován růst 

 

 

12. Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.20 hod 

 

Zasedání se účastnilo 11 občanů. 

 



 

 

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

 

 

 

V Lupenici 22. srpna 2018 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                        


