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Výpis usnesení 

Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 3/2021 

konaného dne 16.6.2021, od 18,00 hodin. 

 
 

 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Annu Kostrbíkovou 

a Marka Schreinera, zapisovatelem Janu Černou. 

Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno. 

 

 
B) Schválení programu   

     

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 

1. Hospodaření obce k 31.5. 2021. 

2. Rozpočtové opatření 2021. 

3. Účetní závěrka obce Lipoltice za rok 2020. 

4. Závěrečný účet obce Lipoltice za rok 2020. 

5. PO ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice – účetní závěrka za rok 2020.  

6. PO ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice - výsledek hospodaření za rok 2020.  

7. A)  Zpráva o činnosti finančního výboru  za rok 2020. 

B)  Zpráva  o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. 

8. Finanční dar na žáka 1. třídy základní školy při ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice na školní 

rok 2021/2022.    

9. Návrh na povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy při příspěvkové 

organizaci Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. 

10. Žádost PO ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice o výjimku z počtu žáků základní školy pro 

školní rok 2021/2022. 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

1. Hospodaření obce k 31.5. 2021. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením obce Lipoltice k 31.5. 2021. 

Výsledek hlasování:    Pro  7    Proti  0   Zdrželi se   0  

Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno  
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2. Rozpočtová opatření 2021 
 

A. Návrh usnesení:  ZO souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4/2021 ze dne 

7.5. 2021 dle výše uvedeného rozpisu. 

Výsledek hlasování:      Pro 7   Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno. 

 

B. Návrh usnesení:  ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č. 5/2021 ze dne 16.6. 

2021 dle výše uvedeného rozpisu. 

Výsledek hlasování:      Pro  7   Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno. 

 

 

3.  Účetní závěrka obce Lipoltice za rok 2020 

Návrh usnesení:  ZO projednali účetní závěrku Obce Lipoltice za rok 2020 a tuto účetní závěrku 

schvalují. Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Lipoltice za rok 2020 je přílohou č. 3 

tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování:      Pro  7   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 24/2021 bylo schválen 

 

 

4.  Závěrečný účet obce Lipoltice za rok 2020. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje celoroční hospodaření obce Lipoltice 

a závěrečný účet obce Lipoltice za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického 

kraje o přezkoumání hospodaření obce Lipoltice za rok 2020 ze dne 12. března 2021 a to bez 

výhrady.  

Výsledek hlasování:      Pro  7  Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno 

 

 

5.  PO ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice – účetní závěrka za rok 2020  
 

Návrh usnesení:  ZO projednali účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice, Lipoltice 46, 533 64  Lipoltice za rok 2020 a tuto 

účetní závěrku schvalují. Protokol o schvalování účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Lipoltice, okres 

Pardubice za rok 2020 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování:    Pro 7   Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno. 

 

6. PO ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice - výsledek hospodaření za rok 2020. 

Návrh usnesení:  ZO dále souhlasí s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice, Lipoltice 46 za rok 2020 ve výši:  - 5 273,08 Kč 

a souhlasí s jeho pokrytím z rezervního fondu PO, tj. z účtu 413. 

Výsledek hlasování:    Pro  7  Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č.  27/2021 bylo schváleno. 
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7.  A)  Zpráva o činnosti finančního výboru  za rok 2020. 

     B)  Zpráva  o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. 

 

A. Návrh usnesení:  ZO berou na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2020. 

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska. 

Výsledek hlasování:    Pro  7   Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č.  28/2021 bylo schváleno. 

 
 

B. Návrh usnesení:  ZO berou na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. 

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska. 

Výsledek hlasování:    Pro  7  Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č.  29/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

8.  Finanční dar na žáka 1. třídy základní školy při ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice na školní 

rok 2021/2022.   

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se zněním Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru na 

žáka 1. třídy základní školy při ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice na školní rok 2021/2022, včetně 

výše daru a uvedené podmínky bezdlužnosti. 

Výsledek hlasování:    Pro  7    Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č.  30/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

9. Návrh na povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy při příspěvkové organizaci 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. 
 

Návrh usnesení:   
 

1. Starosta Obce Lipoltice Ing. Libor Černý projednal 

v souladu s § 23 odst. 3 a 5  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost Základní 

školy a mateřské školy Lipoltice, okres Pardubice, o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí 

v mateřské škole na školní rok 2021/2022 stanoveného v prováděcím právním předpise, 

kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Zastupitelstvo Obce Lipoltice povoluje  

Základní škole a mateřské škole Lipoltice, okres Pardubice, pro školní rok 2021/2022 výjimku 

z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise, 

kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a 

to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 

činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 

Výsledek hlasování:      Pro  7    Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno. 
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10. Návrh na povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy při příspěvkové organizaci 

Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. 

Návrh usnesení:   

1. Zastupitelstvo obce Lipoltice projednalo v souladu s § 23 odst. 3 a 4  zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, žádost Základní školy a mateřské školy Lipoltice, okres Pardubice, o 

udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole na školní rok 2021/2022 stanoveného 

v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Zastupitelstvo obce Lipoltice povoluje Základní škole a mateřská škole Lipoltice, okres 

Pardubice, pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole 

stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou 

normativem.  

Výsledek hlasování:      Pro  7    Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 


