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( J. Prokš, Horký )
NOVÉ
obecne závazná vyhláška o rušení nocního klidu
rok 2008 . Hašek, amfiteátr , kulturní léto, památník obetem . premístení
Kanalizace obce, cást" U hradeb" , COV
Rozpocet

C
C2

Ruzné
prodeje pozemku

odtok deštovÝchvod ze st. silnice k farme Podhradí
. vtok vody na vjezd k cp. 199,200 a farmu Podhradí . byla provedena úprava
. úprava odtoku dešt. vod. na výjezdu od .. Kruhovny.. bude rešena v roce 2008 osazením
prutokového potrubí pod vjezdem
vzrostlá zelen u st. hribota .
na základe vyjádrení Mest. úradu. odbor reg. rozvoje bude dále postupováno.
predpokládá se provedení náhradní výsadby v míste.
.
Dumpro seniorv.
ZObude seznámeno s vycíslením nákladu na vícepráce na následujícím jednání ZOo
Retranslacní stanice cP. 2
jednání o umístení v budone bude vedeno až na základe vydání souhlasného stanoviska s
dosavadním provozovatelem již osazeného zarízení

NOVÉ
obecne závazná vyhláška o rušení nocního klidu
ZO projednalo navržený text vyhlášky, s pripomínkami:
. zkoordinovat vazbu na vyhlášku o provozu letního amfiteátru ,
. vztah k" hlukove ojedinele se vyskytujících akcích rovnež v prostoru námestí a nejbližšího okolí, a
doplnit schematem s prostorovým vymezením území , kde budou plochy s povolenou vyšší úrovní
hlukové záteže v nocních hodinách
. vyhlášku s vymezením území koordinovat se zpracováním územníhoplánu

-

82

-

KULTURA2007 2008
2007
2.12
Vánocní koncert Stromovka
8.12.
Predvánocní jarmark
15.12.
Soutež" O nejlepší kysanézelí ..
22.12
Adventní koncert.

-

2008
25.1.
----------

Hasicskýbál

9.2.

. Masopust

1.3.

Ples CCK

30.4.
26.4.
28.-30 .4.
----------

AZALEACZECH2008
" HAŠEKSSympozium" k 135výrocí narození. a 85 výrocíúmrtí J.Haška

----------

. 31.5.

--------20.-21.6.
28.6.

---------12.7.
19.7.
26.7.
...-..------3.8.
9.8.
16-17.8.
23.8.
30.8.
----------28.10.
5.12
6.12.
13.12.
20.12

CARODEJNICE

Hasici- okrsková soutež
Rej noci Svatojánské
100. výrocí založení Sokola
otevrení fotbalových kabin
Rocková Lipnice

3. rocníkturnaje v malé kopané
HaškovaLipnice, - odhalení sochy J. Haška, dechovkovýfestival

otevrení dokoncení obnovy námestí

-

Veloreks veterans clubs hrad
Sranda mac.
amfiteátr
Stredoveké slavnosti hrad Lipnice
135 let hašici - amfiteátr ,nebo sokolovna
Kvílení

-

premístení Památníku obetem I. svetové války (90. výr. založení republiky )
Vánocní koncert - Stromovka
Predvánocní jarmark

Soutež" Onejlepší kysanézelí ..

Adventní koncert.

-~--

B3

Kanalizace obce, cást" U hradeb" , COV
·
napojeníZS,a cp. 265,192,15, 296- bude rešenov rámd 1.ETAPYI ZÁPAD
COVU hradeb
- docasné potíže se zápachem z kanalizace bude k úspešnému konci rešit p.
Prokš.
- v soucasné dobe zbývá uzavrít 2 smlouvyo prístupu na pozemky
COVobce
na ÚR pokusit se do konce 2007
..
- v roce 1.Q I 2008 bude podána žádost
.
ETAPY
I.etapa ZÁPAD
projekt na SP 2Q 2008

-

-

--realizace

- II.etapaVÝCHOD

-samostatná

Vilémovec
Dolní Dvur
B4

- precerpání

COV

projekt
--realizace

2009
2009
2010

na COV II. etapy

Rozpocet
HUOpredložir 1. návrh rozpoctu na rok 2008
návrh rozpoctu :
výdaje / príjmy
9.871
ost. telových. cinnost
30
do rozpoctu budou zapracovány náklady na prípravu kanalizace a prípravu výhled. výstavby
chráneného

bydlení Hájek 210 ( 8

- 10 RD obec

Návrh rozpoctu s úpravami bude zverejnen
na pn'štím jednání muže být rozpocet schválen

)

.

C

Ruzné

C1
C1

prodeje pozemku
p.Kahounová
zámer prodeje poz. p.c. 217/1 ( 124 m2) a 217/3 ( 106 m2) pod cp. 1 a zem. stavením byl
zverejnen. Cena dle znaleckého posudku se zohlednením již hrazených nákladu ( viz
predložené doklady , vložené náklady budou odecteny )
Hlasování
Pro

C2

smlouva o zrizeni vecného bremene
mezi CEZDistribuce a.s. Decín, Teplická 874/8 IC272 32 425 a obcí Lipnice
pozemky p.c. 2220/4, stp. c 27, p.c. 2122/1, poz dle PK2220/12, stp. P 114/1, stp. 114/2,
stp. 115/2 stp. 93/1 ,93/2, pc. 2220/8,2220/28, p.c. 1302, p.c. 1716/7, dle PK2182/1 dle
GP c. 659-374/2006 ze dne 17.4.2007.
Jedná se o poz. námestí, st. hrbitov, Kozíplácek, kde byly nove vedeny rozvody NN.
hlasování
pro

C3

Jirí a Vlasta Cechovi, Pražská 2800, HavtíCkuvBrod Žádost o odkoupení cásti poz. p.c.

-

186/9.
ZOnazákladezpracovaného
GPdleskutecnéhoumístenioploceniveved odkoupenirozhodne.
Žadatel zajisti svým nákladem zpracování oddelujicího GP.

.

USNESENí
Body jednání obecního zastupitelstva

C1
C2

p.Kahounová
smlouva o zrízeni vecného bremene
mezi CEZDistribuce a.s. Decin, Teptická 874/8 IC272 32 425 a obcí Lipnice

HLASOVÁNí
ZAPSALI
OVERILI

pro
všichni
p. Horký,
MUDr. Ondrák , K. Celeda

Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. LadislavHorký
hlasováni
pro
všichni

