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Ing. Leoš Bláha Bc. Marek Hanzlík 

 

47/2011 ZO schvaluje upravený program zasedání ZO 7/2011 
 
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Schválení 

programu 

48/2011 ZO schvaluje návrh na ukončení pracovního poměru s hl. účetním obce  
Ing. Zvolánkem. 
 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 2, zdržel se 1. 

Rozvázání 

pracovního 

poměru s Ing. 

Zvolánkem 

49/2011 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1 /2011 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Rozpočtové 

opatření  

č. 1/2011 

50/2011 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2 /2011 
 
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

Rozpočtové 

opatření  

č. 2/2011 

51/2011 ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 114/1 Martinu Haškovi 
 za 10.000,-Kč/rok s podmínkou zachování průjezdnosti na místní 
 komunikaci před restaurací U české koruny a s podmínkou zajištění 
běžného úklidu pronajatého pozemku. 
 
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1. 

Pronájem části 

pozemku 

parc.č. 114/1 

52/2011 ZO souhlasí se záměrem pronajmout samostatnou místnost v přízemí  
 v č.p. 265 v Lipnici nad Sázavou. 
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

Pronájem 

místnosti  

v č.p. 265 

53/2011 ZO souhlasí se záměrem prodat část pozemku parc. č. 354/10 v k. ú. Lipnice nad 

Sázavou. 

 

Usnesení nebylo přijato 0 hlasy, proti 6, zdržel se 2. 

Záměr prodat 

část pozemku 

parc.č. 354/10 

54/2011 ZO souhlasí se záměrem prodat staré žulové podstavce ze starého hřbitova. 
 
 
 
Usnesení nebylo přijato. 1 hlas pro , proti 4, zdrželi se 3. 

Záměr prodat 

kamenné 

podstavce ze 

starého 

hřbitova 

55/2011 ZO ukládá ing. L. Horkému odstranit žulový blok od busty J. Haška  
a dřevěnou sochu umístěnou před č.p. 48 do 23.6.2011. 
 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy pro, proti 1, zdrželi se 2. 

různé 


