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císlo 12/2007 dne 13.12.2007

ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA
LlPNICENAD SÁZAVOU .

cisto 01/2008 dne 10.1.2008
Pritomni : Ing. LadislavHorký, p. JaroslavProkš,, p. Petr Najbrt,

M. Hanzlík, Ing. LeošBláha p. Hulka, MUDr. Ondrák , K Celeda, MUDr. Drbohlavová
Hosté p. Zdenek Ježek
Overovatelé: p. Najbrt, p. Hanzlík
Zastupitelstvo obce ie usnášeníschopné

B
B1
B2
B3
B4

Neprojednané body z minulých jednání OZ
( J. Prokš, Horký )
NOVÉ
Výrocní zpráva lesy
Základní škola, zateplení
rozpocet 2008
Inventury

PROGRAM A

A Neprojednané body z minulých jednáni OZ

B NOVÉ

B1 výrocni zpráva lesy
B.1.1. správce lesního majektu p. ZdenekJežekpredneslzákladníúdaje:

príjmy 1.153 tis. + dotace 1.194.
výdaje 663 tis.
zisk. 577 tis.
c.ziska na ha 3.138,-Kc
prodáno celkem 799 m3 drevní hmoty
zásoby 290 m3 ( 250 tis Kc)
vytežené 984 m3 z toho kalamita 484 m3 ( dle LHPprum. 1400m3/r)

skutecnost prumerne cca 1460m3/ r)
proveder..a9prava lesní cesty navezením šterkem Vilírnovec - Mich. lom, celkem230t.
délka 600 bm
odcizení majetku v hodnote ccca 28 tis.p.c. 313/3 , podáno trestní oznámení, Policií odloženo,
dále nerešeno.

cesty - uvažovat se zrízenim trvalé svážni cesty od Bilé veže - mezi p.c. 1764 /1 a 1716/1
( jedná se o odklizení kamenu a navezeni materiálu )
ZO bere zprávu o hospdareni v lesích na vedomi , bez výhrad.

B.1.2. do roku 2008 :
Zastupitelstvo projednalo se správcem lesu návrh na z výšeni cástky cistého zisku z 550 tis. na
690 tis . Jedná se o reálné zvýšeni.
Prislušnécástky na výdaje a príjmy sdelí p. Ježek a HÚOje zpracuje do návrhu rozpoctu na r.
2008
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B 1.3. Nad Panským mlýnem:
Návrh firmy Becc Eccoa.s. na smenu ci odkoupeni pozemku -v lokalite Hájek, s cílem
pripojeni techto pozemku o výmere cca 2 ha k poz .313/3 je logické, náklady na zalesnení cca
160 tis. rozloženo ve 2 letech. cena obvyklá cini cca max. 10 kc/m2.
jednáním je poveren starosta.
Hlasováni: pro všichni

B2 Základni škola, zatepleni
Obec podá žádost o zarazeni zámeru do programu SFZP.Energetický audit a dokumentace vc.
žádosti je nutno dodat do 31.1.2008.
Predpokládané náklady na stavebni úpravy cca 6 miLKc, tin. podíl obce 15%.

B3
B3.1.

rozpocet 2008
Zo projednalo možnosti zvýšeni príjmu
-ZOrozhodlo o zvýšeni príspevku na žáka v ZŠz okolních obcí na rok 2008 5.900, - ( nyní 5.000)
- zvýšeni cen TDO, viz dále bod C1.

B 3.2. kontrola plneni rozpoctu 2007
- HUOzpracuje rozbor rozdilu príjmu a výdaju na vybraných položkách skutecného plneni
rozpoctuobce 2007( predal Ing.Bláha)
- HUOsestarostouobce jsou poverenipredložit rozborvýšistávajícíchnájmuv bytechve
vztahu k platným právnim predpisum

B.3.3. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoctové opatreni c. 5/2007 k 30.11.2007 - zmena položky
5136 na 5169ve výši 1.100,- kc
RO bylo projednáno FY.
hlasováni pro : všichni pro

B.3.4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoctové opatreni c. 62007 k 31.12.2007. Celkové príjmy i
výdaje se zvyšuji 05.144.500,- kc proti puvodnimu schváleného rozpoctu z duvodu obrdrženi
dotace na výstavbu Sportovniho a sociálniho zázemí pro ZŠa obec z duvodu obdrženi financi ,
se kterými nebylo na zacátku roku 2007 pocítáno. Zmena byla provedena u 160 úctu a je
priložena k tomuto zápisu
RObylo projednáno FY
Hlasovánípro : všichni pro

B4 Inventury
5 komisi
HUOpredáclenumIK inventarizacniseznamy do 12.1.
Inventurybudouprovedenydo 31.1.2008
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C Ruzné
C1 Obecne závazná vyhláškaobce Lipnicenad SázavouC.6/2005 - zmena

ZOrozhodlo o zmene Obecne závazná vyhláškyobce Upnice nad Sázavouc. 6 /2005
o mistnich poplatcich

a) poplatek za provoz systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování
komunálních odpadu.
Sazba poplatku ct 2
Sazba poplatku pro poplatníka podle ct 43 odst. 1. této vyhláškyciní 450 Kc/ os. trvale
prihlášenou v cp.
hlasování pro: všichni

B 1.3.

USNESENí
Bodyjednáni obecniho zastupitelstva
Nad Panským mlýnem:
smenu pozemku ci odkoupení pozemku sousedících s poz . 313/3 o výmere cca 2 ha od f. Becc
a Eccoa.s. Národní 34/40 Praha 1
ZOrozhodlo o zvýšení príspevku na žáka v ZŠz okolních obcí na rok 2008 5.900,- ( nyní 5.0001
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoctové opatrení c. 5/2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoctové opatení c. 6/ 2007 k 31.12.2007.
Obecne závazná vyhláška obce Lipnice nad Sázavou C. 6 /2005 - zmena Sazba poplatku cI. 2

B3.1.
B.3.3.
B.3.4.
C1

HLASOVÁNí
ZAPSALI
OVERILI

pro všichni
p. Horký,
P. Najbrt, p. Hanzlik

Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký
hlasování pro všichni
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