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Výpis usnesení 

Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 5/2021 

konaného dne 27.10. 2021, od 18,00 hodin. 
 

 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Slavíka a 

Marka Schreinera, zapisovatelem Janu Černou. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 51/2021 bylo schváleno. 
 

B) Schválení programu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 

1. Hospodaření obce za k 30.9. 2021. 

2. Rozpočtová opatření 2021. 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH obce na rok 2021. 

4. A)  Informace k výsledku otevírání obálek ve věci podání nabídky kupní ceny pozemku 

parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice. 

    B)   Prodej pozemku parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice. 

5. Nákup pozemku parcelní číslo 33/9 v k.ú. Lipoltice dle GP č. 426-104/2021. 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:   Pro   5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 52/2021 bylo schváleno. 

 

1) Hospodaření obce k 30.9. 2021. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením obce Lipoltice k 30.9. 2021. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti  0   Zdrželi se   0  

Usnesení č. 53/2021 bylo schváleno  

 
 

2) Rozpočtová opatření 2021 
 

A)  Návrh usnesení:  Zastupitelé obce berou na vědomí a souhlasí s provedeným rozpočtovým 

opatřením č. 9/2021 ze dne 30.9. 2021 dle výše uvedeného rozpisu. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:   Pro  5    Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 54/2021 bylo schváleno. 

 

B)  Návrh usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 10/2021 

ze dne 27.10. 2021 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  
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Výsledek hlasování:   Pro  5  Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 55/2021 bylo schváleno. 

 

3.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH obce na rok 2021. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se Smlouvou o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/74965. 

Smlouva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

ZO souhlasí s přijetím účelové dotace na pořízení zásahových oděvů ve výši 18 000 Kč. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro  5     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 56/2021 bylo schváleno. 

 
 

4. A)  Informace k výsledku otevírání obálek ve věci podání nabídky kupní ceny pozemku 

parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice.     

 

 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s vyhodnocením nabídek kupní ceny pozemku parcelní číslo 

357/59 v k.ú. Lipotlice o výměře 965 m2 včetně nabízené ceny za 1 m2  pozemku ve výši                         

2 001Kč. ZO souhlasí s tím, že vítězem ve věci podání kupní ceny pozemku je Petra Zálišová, 

Pardubice 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro  5     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 57/2021 bylo schváleno. 

 

4. B)   Prodej pozemku parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice                          

o výměře 965 m2  paní Petře Zálišové za cenu 2 001 Kč/m2. Kupní cena bude složena do 

advokátní úschovy Mgr. Pavla do 3 měsíců od podpisu Kupní smlouvy.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:    Pro  5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 58/2021 bylo schváleno. 

 

5.  Nákup pozemku parcelní číslo 33/9 v k.ú. Lipoltice dle GP č. 426-104/2021 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s nákupem pozemku parcelní číslo 33/9 v k.ú. Lipoltice o výměře 

69 m2 dle geometrického plánu č. 426-104/2021 za kupní cenu ve výši 1 000 Kč. Návrh Kupní 

smlouvy je přílohou č. 6 tohoto zápisu 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným k návrhu usnesení.  

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro  5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 59/2021 bylo schváleno.  

 

Vyvěšeno:    3.11.2021                               Sejmuto:       31.1.2022 

 


