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 Výpis usnesení 

Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 4/2021 

konaného dne 10.9. 2021, od 18,00 hodin. 

 
 

 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Janu Apltauerovou 

a Martinu Novotnou, zapisovatelem Janu Černou. 

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

K návrhu usnesení byla vznesena stanoviska.  

Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno. 

 
B) Schválení programu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 

1.  Hospodaření obce k 31.8. 2021. 

2.  Rozpočtové opatření 2021. 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2021. 

4. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – HZS Pardubického kraje a Obec Lipoltice. 

5. Inventarizace k 31.12. 2021. 

6. Záměr obce Lipoltice – prodej pozemku parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice. 

7.  Nákup pozemku p.č. 427/8 v k.ú. Lipoltice. 

8.  Oblastní charita Pardubice – žádost o dotaci k zajištění domácí hospicové péče.   

9.  Výběr dodavatele na akci „Vybavení zázemí Základní a mateřské školy Lipoltice“.   

10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 

11. Stočné dle VAK – odečet za napouštění bazénů. 

12. Příspěvek na domovní čistírny odpadních vod a na vybudování zdrojů pitné vody 

v místních částech Sovoluská Lhota a Pelechov. 

13. Ručně malovaná mapa Pardubicko dětem. 

14. Zpráva finančního výboru o hospodaření obce za rok 2020 – analýza vybraných dat 

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. 34/2021 bylo schváleno. 

 

 

1) Hospodaření obce k 31.8. 2021. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením obce Lipoltice k 31.8. 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. 35/2021 bylo schváleno  
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2) Rozpočtová opatření 2021 
 

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

opatřením č. 6/2021 ze dne 30.6. 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. 36/2021 bylo schváleno. 

 

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

opatřením č. 7/2021 ze dne 31.7. 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. 37/2021 bylo schváleno. 

 

C)  Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2021 ze 

dne 10.9. 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. 38/2021 bylo schváleno. 

 

 

3.  Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2021. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova pro rok 2021 na akci „Výměna vypouštěcího zařízení u požární nádrže“. Smlouva je 

přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

ZO souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje na akci „Výměna vypouštěcího zařízení u požární nádrže“ ve výši 110 000 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. 39/2021 bylo schváleno. 

 

 

4. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – HZS Pardubického kraje a Obec Lipoltice 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s bezúplatným převodem majetku z HZS 

Pardubického kraje na Obec Lipoltice dle výše uvedené specifikaci. Zastupitelé obce souhlasí 

se zněním a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi HZS Pardubického 

kraje a Obcí Lipoltice. Smlouva 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 5    Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno. 
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5.  Inventarizace k 31.12. 2021. 
 

 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s Plánem inventur pro rok 2021, který 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 5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno. 
 

 
 

6. Záměr obce Lipoltice – prodej pozemku parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se zněním a se zveřejněním záměru obce ve věci prodeje 

pozemku parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice o výměře 965 m2 . Návrh Záměru je přílohou č. 6 

tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování:    Pro 5   Proti   0   Zdrželi se   0 

Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno. 
 

 

7.  Nákup pozemku p.č. 427/8 v k.ú. Lipoltice. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s nákupem pozemku parcelní číslo 427/8 v k.ú. Lipoltice o výměře 

28 m2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 560,-- Kč a s uzavřením Kupní smlouvy 

s paní ………., bytem ………. Vklad do KN uhradí obec Lipoltice. 

Výsledek hlasování:    Pro 5  Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno. 
 

 

8.  Oblastní charita Pardubice – žádost o dotaci k zajištění domácí hospicové péče.      
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí dotace - finančního 

daru ve výši 5 000 Kč Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 530 02  Pardubice, IČ 46492160. 

Darovací smlouva je přílohou č. 7 tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování:    Pro 5   Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 44/2021 bylo schváleno. 

 
 

9.  Výběr dodavatele na akci „Vybavení zázemí Základní a mateřské školy Lipoltice“.   
 

Návrh usnesení:  ZO berou na vědomí informaci o provedení výběrového řízení na dodavatele 

akce „Vybavení zázemí Základní a mateřské školy Lipoltice“ a s výběrem dodavatele souhlasí. 

Výsledek hlasování:    Pro  8   Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno. 
 

 

10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.  
 

Návrh usnesení: ZO berou na vědomí  informaci o provedeném dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Lipoltice, IČ 273902 za období 1.1. 2021 – 8.9. 2021 včetně Zápisu  z tohoto 

přezkumu a Zjištění z dílčího přezkoumání. 

Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno. 
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11. Stočné dle VAK – odečet za napouštění bazénů. 
 

Návrh usnesení: ZO souhlasí při výpočtu stočného za rok 2021 s odpočtem množství vody, 

která byla použita pro napuštění bazénu v roce 2021. Žádost o odpočet tohoto množství vody 

bude podána písemně (e-mail, písemnou formou „na papíře“) nejpozději do 31.12. 2021 

s uvedením údajů: celkový objem bazénu v m3 a množství vody spotřebované při napouštění 

bazénu v m3. 

Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno. 

 

 

12. Příspěvek na domovní čistírny odpadních vod a na vybudování zdrojů pitné vody 

v místních částech Sovoluská Lhota a Pelechov. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím výše uvedených příspěvků – příspěvek na 

vybudování zdroje pitné vody a domovní čistírny odpadních voda za níže uvedených 

podmínek: 

A) Vybudování zdroje pitné vody: 

1) Výše příspěvku 10 000 Kč. 

2) Termín pro podání žádosti:  do 31.12. 2023 

3) Žádost o příspěvek bude předložena na předepsaném tiskopise a to včetně příloh – 

„povolení k odběru podzemních vod, stavební povolení a kolaudační souhlas“  včetně 

nabytí právní moci. Tiskopis žádosti je přílohou č. 8 tohoto zápisu. 

4) Příspěvek je určen pro občany s trvalým pobytem místních částí obce Lipoltice, a to    

Pelechov a Sovoluská Lhota. 

5) Příspěvek bude poskytnut formou Veřejnoprávní smlouvy s předchozím schválením v ZO 

Lipoltice.  

B) Vybudování domovní čistírny odpadních vod: 

1) Výše příspěvku 30 000 Kč. 

2) Termín pro podání žádosti:  do 31.12. 2023 

3) Žádost o příspěvek bude předložena na předepsaném tiskopise a to včetně příloh     

„stavební povolení, povolení k vypouštění odpadních vod, souhlas s ohlášením stavby 

a kolaudační souhlas“ včetně nabytí právní moci. Tiskopis je přílohou č. 9 tohoto zápisu. 

4) Příspěvek je určen pro občany s trvalým pobytem v obci Lipoltice, a to Lipoltice,    

Pelechov a Sovoluská Lhota. 

5) Příspěvek bude poskytnut formou Veřejnoprávní smlouvy s předchozím schválením v ZO 

Lipoltice. 

ZO dále souhlasí se zněním Veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 10 tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování:    Pro  5  Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno. 

 

 

13. Ručně malovaná mapa Pardubicko dětem. 
 

Návrh usnesení:  ZO nesouhlasí s pořízením ručně malovaných map Pardubicko dětem. 

Výsledek hlasování:    Pro 5  Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 49/2021 bylo schváleno. 
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14. Zpráva finančního výboru o hospodaření obce za rok 2020 – analýza vybraných dat. 
 

Návrh usnesení:  ZO berou na vědomí přednesenou zprávu finančního výboru 

Výsledek hlasování:    Pro 5  Proti   0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno. 

 

 

 


