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ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 9/2012 
konaného dne 23. srpna 2012 od 17. 00 hodin  

na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou 
 

Přítomni: Ing. Bláha Leoš, Ing. Bláhová Lenka, MUDr. Drbohlavová Oldřiška, Ježek 
Zdeněk, Ing. Ledvinka Tomáš,  
Omluveni: Bc. Hanzlík Marek, pan Prokš Jaroslav, Luboš Berger DiS., Ing. Ladislav Horký 

Zapisovatel: Ing. Bláha Leoš 

Ověřovatelé: Ing. Ledvinka Tomáš, MUDr. Oldřiška Drbohlavová 
 
 Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta p. Bláha, který přivítal členy 

zastupitelstva obce a přítomné hosty. Starosta oznámil počet přítomných členů ZO (v 17.05 
hod. bylo přítomno 5 členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Konání 
mimořádného zasedání bylo oznámeno 21.8.2012. Vzhledem k vysoké závažnosti 

projednávané záležitosti a termínu pro podání případného odvolání a žádosti o posečkání a 
prominutí odvodu je nutné postup neprodleně v ZO projednat tak, aby právní zástupce 

obce měl dostatečný prostor pro odvolání v stanovené lhůtě. Z tohoto důvodu nebyla 
dodržena 7denní lhůta oznámení konání mimořádného zasedání ZO.  
 

PROGRAM: 
 

1. Regulace dopravy a parkování II. etapa. Žádost o prominutí dodatečného 
daňového odvodu a penále ve výši 11 586 262,- Kč 

 
Usnesení č. 75:   ZO schvaluje program mimořádného zasedání ZO 9/2012. 
Výsledek hlasování:  Pro:   5 hlasů 

 Proti:   0 hlasů 
 Zdržel se:  0 

Usnesení 75/2012 bylo přijato. 
 
 

1. Regulace dopravy a parkování II. etapa. Žádost o prominutí dodatečného 
daňového odvodu a penále ve výši 11 586 262,- Kč. 

 
 Finanční úřad v Jihlavě dokončil daňovou kontrolu dotačního titulu „Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na akci „Lipnice nad Sázavou – Regulace dopravy a parkování v centru 

Lipnice nad Sázavou (2. Etapa)“ ze dne 20.10. 2009, ev. číslo 298223 – 0445. Zastupitelé 
byli s obsahem zápisu seznámeni na zasedání ZO č. 8/2012. V souladu s usnesením ZO byl 

výsledek kontroly konzultován s právním zástupcem obce, který na základě uvedených 
zjištění finančního úřadu podal Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové trestní 
oznámení pro podezření ze spáchání další trestné činnosti. Oznámení bylo předáno 

Okresnímu státnímu zastupitelství v Havlíčkově Brodě, které dozoruje vyšetřování ostatní 
hospodářské trestné činnosti.  

 K daňovému odvodu ve výši 5 793 126,- Kč, bylo dopočteno penále ke dni 
13.8.2012 ve výši 5 880 022,89 Kč. K porušení dotačních pravidel došlo dne 3.11.2009, 
od tohoto dne se počítá penále. Penále činí dle §44a odst. 8 zákona o rozpočtových 

pravidlech podle odstavce 4 písm. b) a c) 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, 
nejvýše však do výše tohoto odvodu. Z uvedeného důvodu bylo penále sníženo o 

86 896,- Kč na úroveň odvodu. Správní poplatek za podání žádostí činí 2400,- Kč. 
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Je nutné neprodleně podat žádost o posečkání s úhradou odvodu a žádost o prominutí 
odvodu a penále stejně jako v případě platebního výměru k dotaci Czech Point. 30 denní 

lhůta vyprší 30.8.2012. 
 

 
Usnesení č. 76/2012: ZO pověřuje starostu obce vypracováním žádostí o posečkání 
s úhradou odvodu a žádosti o prominutí daňového odvodu a penále včetně neprodleného 

doručení Finančnímu úřadu v Jihlavě. ZO souhlasí s provedeným opatřením, tj. podáním 
trestního oznámení ve věci porušení dotačních pravidel. 

 
Výsledek hlasování: Pro:   5 hlasů 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 
 

Usnesení 76/2012 bylo přijato. 
 
Závěrem: starosta poděkoval všem zastupitelům za účast na jednání. V 17.58 hodin 

zakončil jednání ZO. 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 

MUDr. Oldřiška Drbohlavová ……………………………………………… 

Ing. Tomáš Ledvinka         .......................................... 

 

Starosta: Ing. Leoš Bláha       ........................................... 

mailto:obec@lipnicens.cz
http://www.lipnicens.cz/

