
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 27. února 2019 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 Michal Horák a Klára Šklíbová. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi zastupitelé Michal Horák 

a Klára Šklíbová 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.1/2019 

  4.  Hospodaření obce za 01 – 26. února 2019 

  5.  Smlouva o dílo na provedení projektové dokumentace na akci „ Stavební úpravy čp.62        

       s Ing. Arch. Zdeňkem Falátkem – Atelier Falátek, Sportovní 686, Hradec Králové. 

  6.  Příspěvky a dotace z rozpočtu obce 

  7. Strategický rozvojový dokument, aktualizace 2019 

  8. Vyjádření k žádosti o umístění podzemního vedení pro společnost GTT a.s., Horňácká   

      1772/19, Praha 8 pro akci Lupenice , p.č. 38/5 – kNN 

  9. Členství Obce Lupenice ve Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou 

10. Různé 

       - Informace k plnění a funkčnosti Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za   

          provoz systému odpadového hospodářství 

       -  Informace o celorepublikové preventivní kampaní Policie ČR – „ Zabezpečte se „ 

       - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Štědrá za rok 2018 

       - Informace o podání žádosti o dotaci na akci „ Stavební úpravy čp.62 „ na Ministerstvo     

          místního rozvoje. 

 11.   Diskuse 

 12.   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. 1/2019 

Do UR je započten zvýšený příjem – dotace na  výkon státní správy oproti období 2018 o 

částku 4.500 Kč  

a přeúčtování z od. par. a položky  52 12 5901 na 52 13 5903 krizová opatření (RS 2019 – 

změna) 

Saldo se snižuje o částku  4.500 .- Kč. 

  

Výsledek hlasování: pro 6, 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 – 26. únor 2019.  

Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů.  

Výdaje obce jsou plněny na úrovni 6,82 % SR 2019. Příjmy k upravenému rozpočtu obce 

jsou na úrovni 18,22 % SR 2019. Zůstatek na bankovních účtech je 8.092.040.66 Kč.  

 

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

vědomí. 

 

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

    Návrh  číslo 4  byl vzat na vědomí 

             

Návrh na usnesení číslo 4 – Hospodaření obce za období leden – 26. únor 2019 byl vzat 

na vědomí 

    

 

    Návrh na usnesení číslo 5. 

 

    Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy o dílo na provedení projektových 

prací na akci „ Stavební úpravy čp.62 „ s Ing. Arch. Zdeňkem Falátkem – Ateliér 

Falátek , Sportovní 686,Hradec Králové.  
    a s odůvodněním navrhl smlouvu schválit v předloženém znění. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 5  byl schválen 

 

 

    Návrh na usnesení číslo 6 a, b , c. 

 



    Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku  

    z rozpočtu obce mezi Obcí Lupenice  a Tělocvičnou jednotou Sokol Lupenice.   
    Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na činnost jednoty v roce 2019 ve výši   

    30.000.- Kč za podmínek smlouvy. 

    Předsedající navrhl smlouvu ke schválení a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

      

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

    Návrh na usnesení číslo 6a byl schválen 

 

    Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy o poskytnutí finančního   

    příspěvku z rozpočtu obce mezi Obcí Lupenice  a Mysliveckým spolkem Štědrá  

    Tutleky - Lupenice 

    Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku na činnost spolku v roce 2019 ve výši   

   10.000.- Kč za podmínek smlouvy. 

    Předsedající navrhl smlouvu ke schválení a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 6b byl schválen 

 

 

    Předsedající seznámil přítomné s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí   

    dotace z rozpočtu obce mezi Obcí Lupenice  a  společností Kultura Rychnov nad   

    Kněžnou  o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů . 
    Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši 3.000.- Kč      

    za podmínek smlouvy. 

    Předsedající navrhl smlouvu ke schválení a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 6c byl schválen 

 

 

    Návrh na usnesení číslo 7. 

 

    Předsedající seznámil přítomné s obsahem Strategického rozvojového dokumentu   

    Obce Lupenice. Původní dokument byl aktualizován a jeho obsahem jsou rozhodující  

    zájmy obce aktuálně uvažované k realizaci. Dále dokument obsahuje prvky rozvoje obce  

    v kultuře, sportu a v ostatních oblastech. 

    Předsedající navrhl dokument ke schválení. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 7 byl schválen 

 

 

Návrh na usnesení číslo 8. 

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti GTT a.s., Horňalecká 1772/19, Praha 8. 

Jedná se o uložení podzemního vedení do chodníku z důvodu připojení stavební parcely  38/5 

v kat. Lupenice.  

Předsedající navrhl souhlas s uložením za podmínek následné smlouvy o služebnosti a o 

provádění prací smlouvu ke schválení. 



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

    Návrh na usnesení číslo 8 byl schválen 

 

Návrh na usnesení číslo 9 

 

   Předsedající seznámil přítomné s obsahem Stanov Sdružení SPLAV,z.s., Skuhrov nad      

   Bělou 84 a doporučil zastupitelstvu Obce Lupenice členství ve sdružení. Doporučení  

   zdůvodnil informacemi které nabyl na setkání k výzvě PR IROP dne 20.2.2019 a navýšením  

   šancí na obdržení dotace prostřednictvím poradních orgánů Sdružení SPLAV , z.s.. 

   

   Předsedající navrhl členství od 1.3.2019 ke schválení.. 

 

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

    Návrh na usnesení číslo 9 byl schválen 

 

10.  Různé - ostatní informace 

 

 -    - Informace k plnění a funkčnosti Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za   

        provoz systému odpadového hospodářství 

 -      Informace o celorepublikové preventivní kampaní Policie ČR – „ Zabezpečte se „ 

 -      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Štědrá za rok 2018 

 -      Informace o podání žádosti o dotaci na akci „ Stavební úpravy čp.62 „ na Ministerstvo     

        místního rozvoje. 

        Informace k průběhu tvorby změny  územního plánu obce 

 

11. Diskuse 

 

Jaroslav Barták – upozorňuje na nefunkční uliční vpusť přilehající k místní komunikaci u 

„bytovek“ 

Ivo Muthsam – v rámci údržby komunikací bude závada odstraněna v období březen – duben. 

 

 

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

 

Zasedání se účastnilo 12 občanů. 

 

 

 

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

 

 

V Lupenici 27. února 2019 

 

 

 

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

 

 

 

Přílohy zápisu: Příloha číslo 1 – Presenční  listina 


