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Neprojednané body z minulého OZ

Jednací rád zastupitelstva obce

Azalea CZECH2007
Lokalita HÁJEK210
Ruzné
, pošta, žádosti, prodeje pozemku, rozjednané, uzavrení smluv

Neprojednané body z minulého OZ
Jednacf rád zastupitelstva obce
- plán jednání ZO termíny jednání budou stanoveny na 1pol roku v prestihu
(10.5.,7.6.,12.7.,9.8.,6.9.,11.10,8.11.,13.12.
)
- program jednání bude soucasne s písemnou pozvánkou bude zasílán el. poštou
- trvale kontrolovat neprojednané body jednáni ZOs požadavekme na jejich
doproiednání (zodpovídá místostarosta )

-

- SOUCASNE

S POZVÁNKOU BUDE ZAsílÁNA

KOPIE PREDCHOzíHO

ZÁPISU

pripomínky k jednacímu rádu budou do jeho textu zapracovány, následne schváleny.
zodpovídá HÚO,starosta obce, do 10.5.
B
NOVÉ
B1 A Záverecný úcet obce rok 2006, schváleni, , prezkoumáni hospodareni obce za rok 2006
Pri prezkoumání .hospodarení obce ve smyslu § 2 a § 3 zákona o prezkoumávání hospodarení nebyly
overením predloženych dokladu zjišteny nedostatky, resp. byly odstraneny na míste.
FKVbylaseznámenas výsledkemprezkoumáníhospodareníobce a konstatuje, že:
PRíJMY
CELKEM
21.638,5 TIS. KC
VÝDAJE
CELKEM
23.438,4 TIS.KC
ROZDíL
- 1.799,9TIS.KCk tomu splátka úveru(plynofik.obce) byla527tis. kc.
Schodek rozpoctu byl kryt prijatým úverem ve výši 2.257,0 tis. kc
Vzhledem k tomu, že pri prezkoumávání hospodarení obce za rok 2006 nebyly zjišteny chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 písmoa) zákona o prezkoumávání hospodareni)a tudíž nemusela být prijata
opatrení potrebná k jejich náprave, doporucuje se zastupitelstvu obce schválit záverecný úcet s tímto
vyjádrením (zákon c.250/2000 Sb., § 17, odst. 7, písmeno a))
Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou souhlasi s celorocnim hospodarenim obce za rok 2006 bez
výhrad..
.
HLASOVÁNí

pro všichni
Tel./fax.: 569486139
E-mail:obec@lipnicens.cz
www.lipnicenadsazavou.cz

IC 00 267813

Bankovní spojení
KBHavlíckuv Brod
c. úctu 3325-521/0100

B.1.B

Hospodarení Základní školy, Základní umelecké školy a Materské školy
Lipnice nad Sázavou v roce 2006.
Náklady celkem z hlavní cinnosti byly
Výnosycelkem z hlavní cinnosti byly
z toho: príspevky a dotace
Výsledek (výnosy

- náklady)

8.406,4 tis. Kc
8.247,0 tis Kc
7.454,0 tis.Kc
- 159.348,03

(z toho .od
obce 600 tis. Kc)
!

Kc

Tento výsledek byl negativne ovlivnen pozdním zaplacením príspevku od obce ve výši 100.000
Kca nesplnením plánované výše príspevku o 100.000 Kc. Schodek v hospodarení bude vyrovnán
z rozpoctu obce v roce 2007.
V hospodárské cinnosti (provoz školní jídelny) byly celkové náklady 360,5 tis. Kca výnosy 396,3

tis.Kc,výsledekbyl plusovýve výši35.831,63Kc.

.

ZObere na vedomi výsledek hospodareni Základniškoly, Základni umelecké školy a Materské školy
Lipnice nad Sázavou v roce 2006. Schodek v hospodareni ve výši 159.348,03 Kcbude vyrovnán
z rozpoctu obce v roce 2007.
HLASOV
ÁNí
pro : všichni
B.1.C INVENTURY
FKVbyl Ing. Zvolánkemseznámen se zápisem Inventarizacni komise.
FKVkomise konstatuje, že inventarizace majetku a závazku byla provedena rádne v souladu se zákonem
c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v platném znení, paragraf 29 a 30, s vyhláškou c. 505/2002 Sb.,
v platném znení a Ceskýchúcetních standardu. Inventarizaci byl podroben veškerý majetek a závazky
obce a jejich hodnotové vyjádreni odpovídá stavu majetku a závazku v úcetnictví. V prubehu inventur
nebyly zjišteny inventarizacní rozdíly.
Kverejnému odprodeji je navženo
- pila HOP
( 1.820 ,. Kc )
- psací stroj CONSUL
( 2.830 )

- el.

scítací stroj ASKOTA

( 4.960 )

. ostatní veci jsou urceny k likvadaci ci do sberu
STÁLÁAKTIVA83.091 tis. kc
FKVdoporucuje Obecnimu zastupitelstvu ke schváleni Zápis Inventarizacni komise.
ZO bere na vedomí zápis hlavni inventarizacní komise, souhlasi s jejim záverem a schvaluje vyrazení
navrženého majetku v porizovací hodnote 184.943,34 Kcpodle priloženého seznamu.
HLASOVÁNí pro : všichni
B2

Azalea CZECH2007
termín 28.4. od 13.30.
Slavnost bude porádána pod patronací velitele spolecných sil ACRa UniverzityT.Bati.

B3
LokaUta HÁJEK210.
ZÁVAZKYOBCELlPNICENAD SÁZAVOU
OBEC - zajistí vlastnictví pozemku v celé lokalite s vymezením ploch dále využitelných pro zájmy obce
- poskytne všechny známé technické podklady o území ( geodet. zamerení, údaje o porostech,
ochrana území, technické síte atp. )
predá dosud zpracovanou dokumentaci návrhu zástaveb území
- predá v kopii zámer 1.cásti zástavby území dopracovaný na úroven územního rízení
- zajistí zarazení celé lokality do ploch územním plánem urceným k zástavbe bydlení s
možností funkcí rekreace a sportu. (s minim. podílem ploch urcených pro rekreaci )
obecní zastupitestvo si vyrazuje právo pripomínkovat predložený návrh zástavby území
SPOLEcNÝINVESTiCNíZÁMER
-na pozemcích bude realizována výstavba objektu k trvalému bydlení , ci rekreaci , a to
individálního charakteru i sdruženého Na základe ekonom. posouzeníje uvažováno s objekty k
odkoupení, ci pronájmu.
. obci bude predložen návrh postupu výtavby , ( zpracuje Centrum stavebního inženýrství a.s. )
- ve spolupraci š obcí je cílem dodržet zámer zástavby území behem 10 let
pripomínky

-

.

- podkladem

pro další jednání ve veci uzavrení definitivního

smluvního vztahu je požadavek

obce na poskytnutí financní garance spolupráce a to ve výši 2.000. tis Kc k datu 24.4..
( V soucasnédobe ciní náklady vložené do prípravy investice a odkoupení pozemku cca 750 tis.
Kc)
jednáním o príprave smlouvy je poveren starosta obce.
C
C1
CA

Ruzné
, pošta, žádosti, prodeje pozemku, rozjednané, uzavreni smluv
manž Pokornovi, , manž. Tonarovi , chatová lokalita
s výzvou k jednání ze dne 11.3. bylo zastupitelstvo obce plne seznámeno.
Bylo konstatováno, že rozvody sil. el. v lokalite nejsou v majetku obce, sloupy VO a príspušná
vedení el. nejsou rovnež v majetku obce, ale v majetku. ZCE, která je za provoz VO odpovedná a má
všechny svetelné body v majetku.
Ve veci zprujezdnení Trávné cesty bude nadále postpováno dle casových a financních možností obce s
tím, že bude zajištena stabilita sousedních pozemku ve vztahu k úcelu k jakému jsou urcena.
ZO poveruje místostarostu zajistením souladu evidence v KNdle soucasnéhostavu.
Ve veci snahy predejít dalším potížím v lokalite bude overena oprávnenost provedení prístaveb v
lokalite, vcetne overení majetkových vztahu ( zodpovídá HUO )

-

bývalé WC obec zajistí vydánídemolicníhovýmeru,následne budeobjekt nazákladeverejné
nabídky demolován
C2

zš

.

žádost o udelení výjimky z prumerného

poctu žáku ve tríde pro ZŠ

ZO souhlasí s udelením výjimky podle § 4 zák.561/2004Sb , podle § 23 a vyhl. c.48/2005 Sbz
duvodu nižšího poctu žákuve ríde.
Predpoklad poctu žáku šk. rok . 2007/2008
95.
HLASOVÁNí
~ ,.'

pro

všichni

C3.
C3.1.

Odkoupeni pozemku
ZOsouhlasi s odkoupeni cásti poz. 38/1 na kterém se rlacházi studna" U Cáslavkých..vlastnik
Mgr. Salák, Štoky 220. s podminkou, že bude pred zpracováním oddelovaciho GP dojednána
s vlastnikem cena pozemku .
dojedná mistostarosta

C3.2. VlatimilVedral. Manákova722/3 Praha 9 Cerný Most

.

ZO predbežne souhlasí s odprodejem cásti poz. p.c. 93/2 za bdobných podminek dríve
sdelených sousedu zadatele p. M. Pfeiferovi
podklady pro odprodej pozemku hradi žadatel.
zámer prodeje bude zverejnen
zodpovidá A. Kucirková
C3.3.

Smlouva o smlouve budouci o zrizeni vecného bremene.
ZOsouhlasi s uzavrenim sml s CEl Distribuce a.s. Tepiická 874/8 Decin. ve veci uložení
technických síti kabel NNpro cp. 128 DolniDvurst. p. 239/3
( vecné bremeno bude vyznaceno v KNdle zamereni skutecného uloženi)
hlasováni pro všichni

-

8.1 A
8.1.8

8.1.C
C2

USNESENí
80dy jednáni obecniho zastupitelstva
Záverecný úcet obce rok 2006, schváleni, , prezkoumáni hospodareni obce za rok 2006
Hospodareni Základ ni školy, Základni umelecké školy a Materské školy
Lipnice nad Sázavou v roce 2006.
INVENTURY

ZŠ

žádost o udeleni výjimky z prumerného poctu žáku ve tríde pro ZŠ

HLASOVÁNí:
ZAPSALI
OVERILI

pro
všichni
p. Horký,
p. Celeda, p. Hanzlik

7í'1vprnnll ~nr!wnn..t 7VP-reineného záDisu zodoovidá Ina. Ladislav HorkY

