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císlo 02/2007 dne 8.2.2007

Pntomni :

ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA
LlPNICE NAD SÁZAVOU

cislo 02/2007 dne 8.2.2007
Ing. Ladislav Horký, p. Jaroslav Prokš, , p. Karel Celeda , p. Petr Najbrt,
M. Hanzlík, Ing. Leoš Bláha, p. Václav Hulka , MUDr. Drbohlavová
Mudr. Ondrák
J. Štastný. K. Dockal
HÚO , p.Aubrecht,

Omluveni
hosté
Ostatní

Overovatelé: J. Prokš. K.Celeda
Zastupitelstvoobce je usnášeníschopné

A Neprojednané body z minuléhoOZ

8 NOVÉ
B1 Výstavba soc.a tech. zázemí fotbalové hrište

údržba fotbal. hrište
B2 ROZPOCET2007
83 Letní kulturní akce 2007
84 Ruzné

8 NOVÉ
81 Výstavba soc.a tech. zázemí fotbalové hrište

Z drívejších zápisu :
Prodej pozemku budovy zemedelské stavby bez cp.lce na parc.c.st.151 a pozemku
parc.c.st.151 zastavená plocha a nádvorí. ( Odhad ceny 203.810 dat. ríjen 2002 ) byl schválen
valnou hromadou TJ Sokol .
Platí dohoda, že do doby vyrešení majetkových vztahu k pozemkum pri fotbalovém hrišti (
vc.pozemku pod stávajícími kabinami )nebude prodej výše zmínené budovy realizován.
7.2.byl predložen zástupci TJ Sokol návrh na stavbu" fotbalových kabin" s predpokládanou výší
nákladu 2.885tis.Kc .Zástupci TJ nejpozdeji do 7.11.t.r. meli závazne sdelit zda se podarilo
zámer získán{fin. prostredku ve výši cca 2 mil. Kcnaplnit.
aktuální stav:
Starosta obce predložil ke zvážení variantu jiného umístení kabin, a návrh dispozice s tribunou
v predpokládaném nákladu 1.5 mil. Kc.Tato varianta byla TJ odsouhlasena.
Ve SRje stavba na základe podkladu zpracovaných starostou obce zarazena jako" Sportovní a
sociální zázemí pro Zš a obec" jako soucást daších invest. zámeru obce
Obec v roce 2006 zakoupila travní sekacKu umožnující údržbu fotablového hrište
TJ sokolvloží cástku za prodej garáže
valná hromada odsouhlasila že cena za budoucí prodej garáže bude investována do stavby
kabin u fotbal hrište.
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NOVÉ:
Ve veci umisteni kabin u fotbalového hrište :

Predseda TJ Sokolpredložil zastupitelstvu ke zvážení návrh na umístení kabin na poz. p.c.
za fotbal. bránou ( za stáv. nevyužívaným antuk hrištem ) .

pro Prokš
Pro návrh na umístení ve stredu hrište pri státní komunikaci
pro 5 Celeda, Najbrt, Hanzlik, Drbohlavová, Bláha
hlasování se zdrželi Horký, Hulka

Záver :
Zastupitelstvo obce rozhodlo o realizaci stavby " Sportovní a sociální zázemí pro Zš a obec "
ve stredu hrište pri stát ni komunikaci

Sekacka Údržba hrište bude zajištována sekackou v majetku obce a urceným pracovníkem.
Dle podkladu zpracovaných hlavním úcetním obce se vcetne amortizace stroje,
spotrebybenzínua opravjedná o cástku cca 29. tis nákladurocne, na vrubobce.

ROZPOCET2007 .
Zastupitelstvu obce byl zaslán zverejnený návrh rozpoctu, upravený na základe predchozího

jednání zastupitelstva.
Provedené zmeny:
-lesy pestební cinnost 1031
. pol. 2219

B2

: 650 tis náklady, príjmy 1.150 tis. Kc (navýšení nákladu o 150 tis. )
: dokoncení prací námestí, výdaje obce v roce 2007 budou sníženy
cca o 300tis. Kc.( rešenozmenouISPROFIN)

: 1.057 tis.
: náklady na provoz stanoveny v predpokládané výši,

6121 : 800 tis. Kc .

: dílcí zmeny v položkách , které souvisí s projednanými úpravyami
( predpokládaná výše cca 70 tis. je poveren zapracováním HUO)

zb obce schvaluje vyrovnaný rozpocet 9.962 tis.
Hlasování Pro všichni

- škola - náklady
- DPS - predpokládaný
. zastupitelstvo obcí
-ostatní

83 letni kulturni akce 2007
ZOschvalujeporádáníakcí:
22. - 23. 6. REJ NOCISVATOJÁNSKÉ

pátecníprogramprobehnena hrade a sobotnív amfiteátruvc. Sokolovny.
ROCKOvA LlPNICE
HAŠKOVA LlPNICE ,
KVílENí
MAKE A CONNECTION FESTIVAL

( námestí, hrad, open air , amfiteátr -divadelní projekty 2.9. do 13 hod)
Nadace rozvoje obc. splecnosti ( www.nros.cz )

14.7.
21.7.
25.8.
1.- 2.9.
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Ruzné
Žádosto pokáceni stromu TRÁVNÁCESTA
Oldrich LANKchata ce 26 , obava ze zimni údržby shrnutim snehu k chatkám , obava z
poškozeni tisu
Oldrich Lank
žádost o odstraneni 2 ks stromu ( houba, vetve )
Pavel Sulikchata c.e 29 (druhá zprava )
žádost o pokáceni 2 stromu ) padajici vetve)
MilenaVencovská, chata c.e. 28 ( treti zprava)
žádost o pokáceni 1 ks jasanu (vetve, strecha)

Vydánisouhlasu s pokácenim stromu bylo zastupitelstvem projednáno .
Ve veci rozhodnuti ZOsi vyžádá stanovisko správce lesu p. Ježka.

11.10.

54
84.1.
20.12.

19.12.

8.11.

8 4.2. Zmena platových tarifu zastupitelu a zamestnanu obce
Od1.1. 2007 zmena platovýchtarifu zastupiteluobce -dle narízeni vlády c. 614/2006 -
priloha k narizeni vlády c. 37/2003 Sb.
Narízeni vlády c. 56412006o platových pomerech zamestnancu ve verejných službách a správe
- príl. c. 3 k narízeni vlády c. 56412006 Sb.
Zastupitelstvo obce bere zmeny na vedomi, Vrozpoctu obce jsou zmeny akceptovány.

8.4.3. Dodatek smlouvy o výpujcce predmetu do expozice Památnik J. Haška
ZOsouhlasi s uzavrenim dodatku o výpujcce predmetu mezi MuzeemVysocinyHavlickuvBrod a
obci Upnice n.Sáz. (zapujcované predmety jsou bez zmeny v poctu)
Hlasováni Pro všichni

8.4.4. Palivové drevo
Na jednáni ZOdne 7.12.2006 predložil p. Z.Ježek kopii dokladu o nákupu dreva odebraného
mistostarostouod jiného dodavatele za neúmernoucenu ( cca 3 m3palivovéhodreva na ..

predvánocni setkáni , cástka byla hrazena p. Ježkem )
Drevo, dle drívejšiho sdeleni mistostarosty ,nemelo být hrazeno, nebor se jednalo o
sponzorský dar. Dokladbyl stornován.
Stanovisko podal mistostarosta zastupitelstvu, které jej vzalo na vedomi.

8.4.5. M.Hanzlik:
Návrhna zaráZenibodudo jednáni prištihozastupitelstva : Jednaci rád

B2
B3
B.4.3.

USNESENí
Bodyjednání obecniho zastupitelstva
ROZPOCET2007 schválení
Letni kulturni akce 2007
Dodatek smlouvy o výpujcce predmetu do expozice Památník J. Haška

HLASOVÁNí: pro všichni
ZAPSALI p. Horký,
OVERILI p. Prokš , K. Celeda
Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký
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