
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Lupenice, 

konaného dne 3. prosince 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 navrženi na ověřovatele zápisu byli Michal Horák a Ing Pavel Dvořáček. 

K  návrhu předsedajícího nebyly vzneseny připomínky a navrženi zastupitelé Michal Horák 

a Ing Pavel Dvořáček 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 

Program veřejného zasedání 

  

  1.  Zahájení 

  2.  Schválení  programu jednání, volba ověřovatelů 

  3.  Rozpočtové opatření a rozpis rozpočtu 

  4.  Hospodaření obce za 01 – 11 / 2018 

  5.  Rozpočet obce na období 2019 

  6.  Střednědobý výhled na rok 2021  

  7) Složení inventurní komise 

  8)  Obecně závazná vyhláška obce Lupenice čís. 1/2018 o místním   

       poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  

       třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

  9) Žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol Lupenice 

10) Žádost o finanční příspěvek pro Myslivecký spolek Štědrá Tutleky- Lupenice 

11) Kupní smlouva  

12) Záměr obce ohledně opravy budovy čp. 62 

13) Záměr obce PD – zdroj pitné vody 

14) Záměr obce k odprodeji nemovitosti v majetku obce za účelem majetkového vyrovnání  

15) Různé – ostatní informace 

16) Diskuse 

17) 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 

    Rozpočtové opatření č. 6/2018  

    Do UR je započten výdaj za opravu opěrné zdi u čp. 62 přesunem z položky investiční ve 

výši 584,03 tis. Kč, dále přesun z od. a par. 36 39 (reserva) na paragraf 55 12 Hasič.zbr. st. 

materiál na opravu vrat, 63 10       

    poplatky KB a na 37 45 VZ   

    Rozpočtové opatření č. 7/2018 

    Jedná se o přesun z od.a par. 3639 položky 5171 (nebude čerpáno) na od.a par.2219 

pol.6121 cyklostezka (podána žádost o dotaci ze SFDI) 

    Saldo  zůstává beze změny. 

  

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

    Návrh  číslo 3 byl schválen 

 

    Rozpis rozpočtu č. 4 a 5 /2018 

    Jedná se o přesun položek v rámci oddílu a paragrafu 

    Saldo zůstává beze změny 

    Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

 

   Návrh na usnesení číslo 4 

Předsedající seznámil se Zprávou o hospodaření obce a plnění rozpočtu  za období 

leden – 27.11.2018. Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i 

výdajů po dokončení rozhodujících akcí financovaných z rozpočtu obce.  

Výdaje obce jsou plněny na úrovni 93,46 UR 2018. Příjmy k upravenému rozpočtu obce 

jsou na úrovni 100,26 % UR 2018. Na bankovních účtech je 7 456 690,96 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. – 27. XI. 2018 byl vzat na 

vědomí 

    

 

   Návrh na usnesení číslo 5 

   Návrh rozpočtu Obce Lupenice na období 2019 je předsedajícím komentována strana 

příjmů a výdajů. Rozpočet je sestaven za předpokladu příjmů ve výši 3.904.000,--Kč a 

potřeby výdajů ve výši 5.602.470,-- Kč,      

   tedy se schodkem 1.698.470,-- Kč. Saldo rozpočtu bude vyrovnáno úsporami z minulých 

let. 

   Předsedající připustil možnost rozpočtových opatření podobných roku 2018 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 

2019.  



   

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

rozpočet jako schodkový s příjmy ve výši 3.904.000,-- Kč a výdaji ve výši 5.602.470,-- Kč. 

   Rozpočet vyjadřuje tzv. závazné ukazatele rozpočtu. 

   Každý údaj schváleného rozpočtu je závazný ukazatel. 

 

   Zastupitelstvo obce 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 k provádění RO 

   Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, 

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

schválení rozpočtového opatření  starostou.    

 

   Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako schodkový. 

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

   Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

    Návrh na usnesení  číslo 6 

    Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 

    Střednědobý výhled představuje  souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce. 

    Investiční  plánované akce do roku 2021 – kanalizace ,vodovod, cyklostezka 

 

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

    Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

    Návrh usnesení číslo 7 

    Předsedající seznamuje s návrhem na složení tříčlenné inventurní komise k provedení 

inventury majetku obce k 31. 12. 2018 

    Předseda :         Tichý Josef 

    Člen :          Ing.Čižinský David 

    Člen :                Dostálová Renata 

    Bez dalších návrhů je toto složení komise navrženo ke schválení. 

 

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

    Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

  

     Návrh usnesení číslo 8 

     Předsedající seznámil přítomné obsahem návrhu Obecně závazné vyhlášky obce 

Lupenice č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování        

     komunálních odpadů. 

     Po vysvětlení způsobu plateb a značení nádob na komunální odpad navrhl ke schválení 

znění usnesení.  

     Zastupitelstvo obce Lupenice se na svém zasedání dne 3. prosince 2018 usnesením č. 8 

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu       



     s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  

 

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

    Návrh na usnesení číslo 8  byl schválen 

 

 

    Návrh na usnesení číslo 9 

    Předsedající seznamuje se zněním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost  

    Tělocvičné jednoty Sokol Lupenice v roce 2019 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, zdržel se 0 

    Návrh na usnesení číslo 9  byl schválen 

 

 

    Návrh na usnesení číslo 10 

    Předsedající seznamuje se zněním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 

    Mysliveckého spolku Štědrá Tutleky – Lupenice v roce 2019 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, zdržel se 0 

    Návrh na usnesení číslo 10  byl schválen 

 

 

    Návrh na usnesení číslo 11 

    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 7, proti 0, zdržel se 0 

    Návrh na usnesení číslo 11 byl schválen 

 

    

    Návrh na usnesení číslo 12 

    Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce ohledně opravy budovy čp 62,   

    v minulosti odročené pro neobdržení dotace od krajského úřadu. Navrhuje zahájit projekční  

    přípravu na opravu interiérů, instalací, zateplení vodorovných konstrukcí a obnově vnějších     

    omítek a financovat tuto akci z obecního rozpočtu v příštích obdobích a z dotace  

    Ministerstva místního rozvoje.  

Dále navrhuje nechat  zpracovat strategický rozvojový dokument v ceně 12.000 Kč, který 

je  

podmínkou pro ucházení se o dotaci z MMR na rekonstrukci veřejných budov. Žádost na 

tuto 



dotaci musí být podána nejpozději 28.2.2019.   

    Návrh předsedajícího je po připomínkování navržen ke schválení. 

. 

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

    Návrh na usnesení číslo 12 byl schválen 

 

 

    Návrh na usnesení číslo 13 

    Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce zahájit projekční práce na změnu      

    PRVKÚKu a práce na zpracování žádosti o dotaci na realizaci zdroje pitné vody.  

    Návrh předsedajícího je po připomínkování navržen ke schválení. 

. 

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

    Návrh na usnesení číslo 13 byl schválen 

 

    Návrh na usnesení číslo 14 

    Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce číslo 2/2018 odprodat nemovitost 

v majetku obce dle geometrického plánu číslo 394-7/2018 vypracovaný geodetem Milenou 

Sýkorovou,  

    dále se záměrem obce číslo 3/2018 odprodat nemovitost v majetku obce dle 

geometrického plánu číslo 391-12/2018 vypracovaný geodetem Milenou Sýkorovou, se 

záměrem obce číslo 4/2018 odprodat, směnit, koupit   

    nemovitost v majetku nebo do majetku obce dle geometrického plánu číslo 383-6/2018 

vypracovaný geodetem Milenou Sýkorovou a se záměrem obce číslo 5/2018 odprodat, 

směnit nebo koupit nemovitost v majetku  

    nebo do majetku obce  dle geometrického plánu číslo 402-110/2018 vypracovaný geodetem 

Milenou Sýkorovou.  

    Dále navrhuje nechat  zpracovat smlouvy s obvyklými podmínkami k prodeji, koupi nebo 

směně pro realizaci výše zmíněných záměrů.  

    Návrh předsedajícího je po připomínkování navržen ke schválení. 

. 

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

    Návrh na usnesení číslo 14 byl schválen 

 

 

15.  Různé - ostatní informace 

      -       Předsedající podal výčet společensko- kulturních akcí v době předvánoční a v období  

              ledna a vyzval občany k účasti. Jako dobrý označil rok 2018 pro obec a plnění   

              rozpočtu.  

         

 

16. Diskuse 

     Ivo Muthsam – ozřejmuje stav realizace „ Změny číslo 1. územního plánu obce    

     Lupenice.“. Přislíbil zájem obce o zapracování předložených požadavků občanů pokud   

     nebudou výrazně v rozporu se zájmem obce a budou odpovídat pravidlům územního   

     uspořádání. Schůzku s projektantem přislíbil dohodnout na přelom ledna a února 2019. 

 

      Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál klidné svátky vánoční  

      a šťastný rok 2019. Jednání ukončil ve 20.20 hodin. 

 



Zasedání se účastnilo 8 občanů. 

 

 

 

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

 

 

 

V Lupenici 3. prosince 2018 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: Příloha číslo 1 – Presenční  listina 

                                        


