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Pritomni :

Ing. LadislavHorký, p. Jaroslav Prokš, , p. Karel Celeda , p. Petr Najbrt,
M. Hanzlík, Ing. Leoš Bláha p. Hulka, MUDr.Ondrák, MUDr.Drbohlavová

Omluveni
hosté
Ostatní
Overovatelé: Ing. Bláha p. Hulka
Zastupitelstvo obce ie usnášení schopné
PROGRAM

A

A

B
B1
B2
B3
B4
B5

Neprojednané body z minulých jednání OZ
( J. Prokš )
( J. Prokš, Horký )
NOVÉ
nedobytné pohledávky
prodej cp. 48
ZŠ- stavební úpravy, dot. program
Kanalizace a COVobce
Vetrné elektrárny - Lipnicen.S. NEEE!

C
C1

Ruzné
p.Kahounová,

prodeje pozemku,

rozjednané,

uzavrení smluv

Neprojednané body z minulých jednáni OZ
( J. Prokš )
starý hrbitov - odb. na stanovení stavu v rešení , bude po dovolených
verejné osvetlení

- byly provedeny

-

opravy VO cp 303

údržba silnice Svitalka Volichov výrez krajnice, podán námet
Dumpro seniory - starosta preloží na dalším jednání
B
B1

NOVÉ
nedobytné pohledávky
OZsouhlasí s ukoncením obtížne vymahatelných pohledávek dle prít. C. 1 ve výši 18.794,50 kc
( Žácek, Chládová ) ,
OZschvaluie podání návrhu na vvmahání pohledávek soudní cestou dlužníku cp. 265 byt c.1 a 2,
dum cp. 104,
Dlužníciza poplatky TDO trvale žiiící
( jedná napr. se o jednotlivou osobu hlášenou v dome jako jeden z obyvatelu, nebo osobu žijící
v jiném míste než je hlášena k trvalému pobytu)
Dlužníciza poplatky TDO- rekreacní obiektv
Dlužnícibudou dopisem upozorneni na penále, které bude uplatnováno z dlužné cástky za
neúhradu poplatku.
Hlasování
všichni pro

-

Tel./fax.: 569486 139
E-mail:obec@lipnicens.cz
www.lipnicenadsazavou.cz

IC 00 267 813

Bankovní spojení
KB Havlíckuv Brod
c. úctu 3325-521/0100
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prodej cp. 48
Nemovitost cp. 48 vc. pozemku je zapsána na LVobce. Obec uhradila zálohu 300 tis. kc.
Na predchozím jednání ZObyl poveren starosta obce zfljištením náhradního rešení s tím, že
nebude financne poškozena prodávající p. Perinová. ( óbec tak dostála svým morálních závazku
vyplývajích z drívejších jednání ZO k prodávajícímu ).
Úhradazbývajícícástky300tis. kc byla provedenav termínu 7.8.2007( uhrazenof. SAFIJA

s.r.o.

)

Obec zámer prodeje nabytých nemovitostí zverejní.
Využitíuhrazené zálohy 300 tis. kc :
ZOse shodlo v názoru techto prostredku využít na stavební úpravy ZŠ. napr. na dofinancování
programu zateplení budovy ZS( vc. výmeny oken, )
;
prípravou podkladu je poveren starosta a HUO.
Hlasování
pro : všichni

-
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ZŠ stavební úpravy, dot. program
Starosta predložil seznam požadovaných podkladu pro získání dotací na predpokládaný zámer
získání financní podpory na stavební úpravy ZŠ .
Bylokonstatováno, že byl dosud ucinen kontakt s reg. centrem Jihlava , as. centrum Most, ,
Praha.

64

Kanalizace a COVobce

Projekt pro územnírízenína .. Odvádenía cištení odpadníchvod" je zpracován.
Nejsou uzavreny cca 4 smlouvy o sml. budoucích o zrízení vec. bremene vedení kanalizacních
radu

. ZO shodlo

v názoru intenzivne jednat s majiteli o uzavrení smluv i za cenu odkoupení

pozemku.
Poveren je starosta obce

termín 30.11.2007
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Il
Vetrné elektrárny - Lipnice n.
ZOse jednotne shodlo v názoru nesouhlasit s umístením vetrných elektráren na katastru obce.
Hlasování
všichni pro

C
CO

Ruzné
Rozpoctové opatreni c.3/ 200,
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoctové opatrení c. 3/2007 , které spocívá ve zvýšení
danových príjmu o obdržené NIdotace z kraje ve výši 29.879 Kca zvýšení výdaju o stejnou
cástku z duvodu použití techto dotací pro ZSa lesní cinost.
z toho 17.539 pro ZŠna podporu vzdelávání a záj.aktivit handicap. žáíku
2.400 na vyklizovánía približování dreva konem
9.900 na obnovu a zajištení lesních porostu
Hlasování pro: všichni

C1

p.Kahounová , prodeje pozer.. ..J
ZOzverejní zámer prodeje poz. p.c. 217/1 ( 124 m2 ) a 217/3 ( 106 m2) - pod cp. 1 a zem.
stavením. Cena dle znaleckého posudku se zohlednením již hrazených nákladu ( viz predložené
rlnltl::.rI"

\

C2

žádost o prevod poz. p.c. 1770/1 \-'men
It ~
~, "
byla projednána zastupitelstvem , které odsouhlasilo její podání na Úrad pro zastupování státu
ve vecech majetkových pracovište HavlíckuvBrod.
V prubehu podání žádosti bylo pozastaveno vyrizování ~ezúplatných prevodu
ZOz tohoto duvodu schvaluje uzavrení smlouvy o výpujcce nemovitosti C. 11/2006 parc.
1770/1 o výmere 10677 m2
pujcitel CR . Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových Rašín. nábr. 42 Praha 2
hlasování
pro
všichni

C3

Oznámeni verejno vyhláškou

za. .:a

.. ::-1""1"'1

navrhovatel Josef a Marie Matejkovi Na Výsluní755 Zruc nad Sázavou.
S narhovanou úpravou vjezdu z titulu vlastníka pozemku obec nesouhlasí. Navrhovatelé byli v
minulosti vyzváni k premístení neoprávnene provedeného priplocení pozemku, což však
neucinili.
Jedná se o neoprávnený zábor pozemku který je v majetku obce. Se stavbou na pozemku p. C.
1723/1 obec nesouhlasí.
Roznež navrhovaná úprava zasahuje do okolních pozemku, které jsou v soucasné dobe užívány
jako obslužná cesta .Obec má v zámeru v tento stav udržet, ci lépe stabilizovat a prípadne
rozšírit z duvodu nezbytne nutné obsluhy.
Hlasování
pro všichni
C4

Propagace obce v turistických materiálech, knihách atp.

ZOneprijalonabídkuna zapojení do prezentace v publikaci.. Mestaa obce Vysociny"
P. Kucírkováa HÚOa J. Prokšjsou povereni sestavením prehledu poskytnutých financnich
príspevkuna vydánípublikacíatp. , ve kterýchje obec prezentována. ( období4 let zpet )
C5

Smlouva obci a mest proti dano
ZOse pripojuje a ztotožnuje s úvodní deklarací Smlouvyobcí a mest proti danové
diskrimininaci.
Hlasování
pro
všichni

C6

Propustek deštových vod na prijezdu k cp. 199, 200 a farme Podhradi
P. Hulka podal návrh na zrízení propustku dešt .kanalizace v míste napojení MKna st. silnici.
Jedná se o nápravu stavu, kdy deštové vody ze st. komunikace (ve spr. kraje Vysocina) vtékají
na jiný pozemek, a zpusobují záplavy 1.PZ cp. 199,200
Starosta obce proverí.
-USNESENí
Body jednáni obecního zastupitelstva

B1
B2
B5
CO
C1
C2
C3
C5

nedobytné pohledávky
prodej cp. 48

Vetrné elektrárny - Lipnice
Rozpoctové opatreni c 3/ Ll
p.Kahounová, prodeje pOZ'e"
žádost o prevod poz. p.c I'"
Oznámení verejno vyhlášl I\.
Smlouva obci a mest proti 1a'
~

HLASOVÁNí
ZAPSALI
OVERILI

I

_

pro
všichni
p. Horký,
Ing. Bláha, p. Hulka

Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký
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