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Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 6/2021 

konaného dne 17.12. 2021, od 18,00 hodin. 

 
 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Annu Kostrbíkovou 

a Janu Apltauerovou, 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. 60/2021 bylo schváleno. 

 
B) Schválení programu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 

1.  Hospodaření obce k 30.11. 2021. 

2. Rozpočtová opatření 2021. 

3. Návrh Rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice na rok 2022. 

4. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres 

      Pardubice na období 2022 – 2024. 

5. Návrh Rozpočtu Obce Lipoltice na rok 2022. 

6.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

     hospodářství.  

7.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

     hospodářství.  

8.  Výpočet (kalkulace) cen - stočné pro rok 2022. 

9.  Knihovna při Městysu Choltice – žádost o poskytnutí příspěvku. 

10.  Zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období 12.12. 2021 – 

      10.12. 2022 a úhrada nákladů s tím spojených. 

11. Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě č. 46/02 o odvozu odpadu v obci Lipoltice. 

12. Dohoda o provedení práce 2022 se členem ZO. 

13. Program rozvoje obce 2015-2025. 

14. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (ČEZ Distribuce). 

15.  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

16. Nákup komunální techniky. 

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. 61/2021 bylo schváleno. 

 
1) Hospodaření obce k 30.11. 2021. 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením obce Lipoltice k 30.11. 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. 62/2021 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. 11/2021 ze dne 31.10. 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  6    Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 63/2021 bylo schváleno. 
 

    

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

opatřením č. 12/2021 ze dne 30.11.2021 dle výše uvedeného rozpisu.  

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

K návrhu usnesení nebyla vznesena stanoviska.  
 

Výsledek hlasování:   Pro  6   Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 64/2021 bylo schváleno. 
 
 

C) Návrh usnesení: ZO souhlasí se zplnomocněním starosty obce k  provedení rozpočtového 

opatření (včetně úpravy rozpisu rozpočtu) v měsíci prosinci 2021. Jedná se o zajištění 

operativního zabezpečení konce roku 2021. 

Výsledek hlasování:      Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 65/2021 bylo schváleno. 

 
 

3.  Návrh Rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice na rok 2022. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s Návrhem Rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, 

okres Pardubice na rok 2022 dle výše uvedeného rozpisu a tento Návrh Rozpočtu schvalují. 

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. 66/2021 bylo schváleno. 

 

4.  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres 

Pardubice na období 2022 – 2024 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s Návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice na rok 2022 dle výše uvedeného rozpisu a tento 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu schvalují. 

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. 67/2021 bylo schváleno. 

 

 

5.  Návrh Rozpočtu Obce Lipoltice na rok 2022. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s Návrhem Rozpočtu obce Lipoltice na rok 2022 včetně změny 

položky 1340 a 1345. Schválený Rozpočet obce Lipoltice na rok 2022 je přílohou č. 3 tohoto 

zápisu. 
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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. 68/2021 bylo schváleno.  

 

 

6.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

     hospodářství.  

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství ze dne 17.12. 2021 a tuto OZV schvalují. OZV 

č.1/2021 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. 69/2021 bylo schváleno.  

 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

     hospodářství.  

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 17.12. 2021 a tuto OZV schvalují. V OZV 

č.2/2021 jsou zohledněna výše uvedená stanoviska členů ZO. OZV č. 2/2021 je přílohou č. 5 

tohoto zápisu. V návaznosti na čl. 8 OZV č. 2/2021 ze dne 17.12. 2021 se poplatek navyšuje o 

200 Kč (při nezaplacení ve stanoveném termínu). 

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. 70/2021 bylo schváleno.  
 

 

8.  Výpočet (kalkulace) cen - stočné pro rok 2022. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s „Kalkulací“ ceny pro stočné v obci Lipoltice pro kalendářní rok 

2022 a souhlasí s cenou stočného ve výši 37 Kč/m3. Kalkulace ceny 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  6     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 71/2021 bylo schváleno.  

 

9.  Knihovna při Městysu Choltice – žádost o poskytnutí příspěvku   

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 000 Kč knihovně při Městysu 

Choltice pro rok 2022 a souhlasí se zněním a s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, která je 

přílohou č. 7 tohoto zápisu. Příspěvek bude uhrazen po podpisu a schválení Veřejnoprávní 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

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. 72/2021 bylo schváleno.  



Strana 4 
 

 

10.  Zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období 12.12. 2021 – 

      10.12. 2022 a úhrada nákladů s tím spojených. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části 

území Pardubického kraje v období od 12.12. 2021 do 10.12. 2022,  evidenční číslo smlouvy 

ODSH/21 a s úhradou nákladů s tím spojených, tj. příspěvek ve výši 34 638 Kč se splatností do 

30.4. 2022. ZO dále souhlasí s tím, aby pro další období, tj. 2022-2023 byla prověřena 

využitelnost a efektivnost tohoto spoje. Návrh Smlouvy 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. 73/2021 bylo schváleno.  

 

 

11. Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě č. 46/02 o odvozu odpadu v obci Lipoltice. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě č. 46/02 o odvozu 

odpadu v obci Lipoltice pro rok 2022 včetně Přílohy č. 1/2022  této smlouvě. Dodatek č. 1/2022 

vč. přílohy 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. 74/2021 bylo schváleno.  

 

 

12. Dohoda o provedení práce 2022 – člen ZO. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s členkou ZO Lipoltice 

s paní ………… na činnost člena SPOZ („Sbor pro občanské záležitosti“) pro období roku 2022.  

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. 75/2021 bylo schváleno.  

 

 

13. Program rozvoje obce 2015-2025. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s doplněním textu (bližší specifikaci) do bodu 2.5. Rozvojové 

aktivity část „Oprava místních komunikací“ bod 2 Programu rozvoje obce 2015 – 2025 a to: 

…………. včetně souvisejících zařízení – mostky, propustky atd.………………“  

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. 76/2021 bylo schváleno.  

 

 

14. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (ČEZ 

Distribuce). 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě (ČEZ Distribuce). Smlouva je přílohou č. 10 tohoto zápisu. 
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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. 77/2021 bylo schváleno.  

 

 

15.  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací, který je 

přílohou č. 11 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. 78/2021 bylo schváleno.  

 

 

16. Nákup komunální techniky. 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s pořízením komunální techniky pro údržbu obce Lipoltice včetně 

předpokládané ceny.  

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. 79/2021 bylo schváleno 

 

 

Vyvěšeno:  22.12. 2021                             Sejmuto:   31.1.2022 


