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Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 1/2022 

konaného dne  4.3. 2022, od 18,00 hodin. 

 
 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Martinu Novotnou 

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  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno. 

 
B) Schválení programu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 
 

1.  Hospodaření obce k 31.12. 2021. 

2.  Rozpočet obce: 

 A) Rozpočtová opatření 2021. 

 B) Změna rozpočtové skladby pro rok 2022. 

3.  Smlouva o nájmu hrobového místa na hřbitově v Lipolticích. 

4.  Cena za nájem hrobového místa. 

5.  Záměr – pronájem pohostinství. 

6.  Žádost o příspěvek – Domov u fontány Přelouč. 

7.  Žádost o finanční dar na opravu stříšek kostela sv. Matouše v Lipolticích. 

8.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

9.  Prodej pozemku p.č. 357/59 v k.ú. Lipoltice. 

10. Změna územního plánu Lipoltice. 

11. Úprava místního rozhlasu. 

12. Žádost o odkoupení pozemku p.č.  357/47 v k.ú. Lipoltice. 

13. Ceník služeb poskytovaných obcí Lipoltice. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno. 

 
 

1) Hospodaření obce k 31.12. 2021. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením obce Lipoltice k 31.12. 2021.  

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0   Zdrželi se   0  

Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno  
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2) Rozpočet obce 
 

A)  Rozpočtová opatření 2021.  

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 13/2021 

ze dne 31.12. 2021, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

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

usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno. 

 

B)  Změna rozpočtové skladby pro rok 2022. 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu o změně rozpočtové skladby pro 

rok 2022 - § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková a s provedením této 

změny souhlasí.  

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/2022 bylo schváleno. 

 
3.  Smlouva o nájmu hrobového místa na hřbitově v Lipolticích. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově 

v Lipolticích s účinností od 1.7. 2022. V návaznosti na výše uvedené ZO souhlasí s tím, že  

s „nájemci“ hrobových míst budou uzavřeny nové „Smlouvy“, jejichž číslování proběhne 

v postupné číselné řadě od č. LIP/NzHM/1. Smlouva o nájmu hrobového místa je přílohou  

č. 4 tohoto zápisu. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:  Pro 6    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno. 

 
4.  Cena za nájem hrobového místa. 
 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje cenu – Ceník nájmů a služeb spojených 

s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště v obci Lipoltice                                         

č. 1/2022 s účinností od 1.7. 2022 a to ve výši 65 Kč/m2/rok. Ceník je přílohou č. 5 tohoto 

zápisu. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7/2022 bylo schváleno.  

 
5. Záměr – pronájem pohostinství. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem pohostinství 

v Lipolticích od 1.6. 2022 – viz. příloha č. 6 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  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno.  

 
6. Žádost o příspěvek – Domov u fontány Přelouč. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 

Domovu u fontány Přelouč, Libušina 1060, 535 01 Přelouč ve výši 20 000 Kč. Finanční příspěvek 

bude poskytnut formou Darovací smlouvy, jejíž znění je přílohou č. 7 tohoto zápisu.  

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro 6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 9/2022 bylo schváleno.  

 
7. Žádost o finanční dar na opravu stříšek kostela sv. Matouše v Lipolticích. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s poskytnutím finančního daru 

Římskokatolické farnosti, IČ 64243419 se sídlem Masarykovo nám. 48, 535 01 Přelouč ve výši 

80 000 Kč. Finanční příspěvek bude poskytnut formou Darovací smlouvy, jejíž znění je přílohou 

č. 8 tohoto zápisu. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno.  

 
8.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě                     

o zřízení věcného břemene a dohody o umístění  stavby č. SoBS VB 2/IV-12-2023202/Lipoltice, 

p.č. 22/2 knn včetně vyplacení jednorázové náhrady ve výši 2 000 Kč + DPH dle zákonné 

sazby platné ke dni uskutečnění platby. Smlouva je přílohou č. 9 tohoto zápisu. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro 6    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno.  

 
9.  Prodej pozemku p.č. 357/59 v k.ú. Lipoltice. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem a s uzavřením Kupní smlouvy ze dne 

3.2. 2022 na prodej pozemku p.č. 357/59 v k.ú. Lipoltice o výměře 965 m2 za kupní cenu ve 

výši 1 501 540 Kč s kupujícími - ……… a  ……… a to včetně  s uzavřením Smlouvy o depozitní 

úschově ze dne 3.2.2022 mezi smluvními stranami  ………, advokát se sídlem Pardubice, 

osvědčení ČAK č. ………, Obec Lipoltice, IČ 273902, Lipoltice 2, zastoupená starostou obce  

………, kupující: ……… a  ……… 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno.  
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10.  Změna územního plánu Lipoltice – obecný postup 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem obce ve věci změn ÚP obce 

Lipoltice, tj. vytvořit zásobník požadavků a vlastní změnu provádět 1 x za 3 až 4 roky, pokud 

nebude potřeba jinak.  

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro 6  Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno.  

 
11.  Úprava místního rozhlasu 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s výše uvedenou úpravou místního rozhlasu 

obce Lipoltice dle cenové nabídky (viz. příloha č. 10 tohoto zápisu) firmy ………….., Chrudim 

a to včetně dodavatele úpravy, tj. firma ……………, Chrudim. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:  Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno.  

 
12. Žádost o odkoupení pozemku p.č.  357/47 v k.ú. Lipoltice 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku 

parcelní číslo 357/54 v k.ú. Lipoltice o výměře133 m2 ve vlastnictví obce Lipoltice – viz. příloha 

č. 12 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  1 

Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno.  

 
13. Ceník služeb poskytovaných obcí Lipoltice 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí se stanovením služeb poskytovaných obcí za 

úplatu a to včetně jejího ocenění  - Ceník služeb poskytovaných obcí Lipoltice č. 1/2022 – 

viz. příloha č. 12 tohoto zápisu. 

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:      Pro 6    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno.  

 

 

 

 

Vyvěšeno:  10.03. 2022                               

Sejmuto:     31.12. 2022 


