
Usnesení Zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou č. 11/2011 ze dne 6.10. 2011 

- 1 - 

  

  

UUssnneesseenníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  LLiippnniiccee  nnaadd  SSáázzaavvoouu    

čč..  1111//22001111  zzee  ddnnee  66..  1100..  22001111  
 

 

 

 

 

…………………….. …………………… 

Ing. Leoš Bláha Bc. Marek Hanzlík 

 

78/2011 ZO schvaluje upravený program zasedání ZO 11/2011 
 
Usnesení bylo přijato 6 hlasy pro, proti 0, zdrželi se 2. 

Schválení 

programu 

79/2011 Obec Lipnice nad Sázavou se připojí k trestnímu stíhání s požadavkem na 
náhradu škody podle č.j. KRPJ-9379-547/TČ-2010-160081. 
 
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2 . 

Sdělení 

obvinění  

80/2011 ZO souhlasí se záměrem požádat o převedení pozemků parc.č. 923/4 k.n. a 
954 p.k. v katastru obce Lipnice nad Sázavou z majetku státu do majetku 
obce Lipnice nad Sázavou. 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0. 

Převod 

pozemků 

81/2011 ZO souhlasí s trvalým odnětím funkce lesa u pozemku parc. č. 1716/16 
(60 m2) v k.ú.  Lipnice nad Sázavou s podmínkou, že poplatek za odnětí 
pozemku z PUPFL uhradí kupující. 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0. 

Odnětí funkce 

lesa 

82/2011 ZO souhlasí s využitím prostorů bývalého překladiště (skládky) k dočasnému 
uložení bioodpadů (větvoví, trávy, listí, zeminy). 
 
Usnesení bylo přijato 6 hlasy pro, proti 0, zdržel se 2. 

Ukládání 

bioodpadů 

83/2011 ZO souhlasí s výměnou oken v 1.patře obecního obytného domu č.p. 265 a 
s opravou otopného systému v Základní škole. 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0. 

Výměna oken a 

oprava topení 

84/2011 ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 351/48 o výměře 52m2 manželům 

Dlouhým. 

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0. 

Prodej části 

pozemku 

351/48 

85/2011 ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek parc. č. 186/14 
v k.ú. Lipnice nad Sázavou za jednorázovou náhradu v částce 1000,- Kč. 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy pro , proti 0, zdrželi se 0. 

Smlouva o 

smlouvě 

budoucí 


