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Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 1/2021 

konaného dne 10.2. 2021, od 18,00 hodin. 

 
A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Slavíka               

a Janu Apltauerovou, zapisovatelem Janu Černou. 

Výsledek hlasování:    Pro  5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 1/2021 bylo schváleno. 

 

 

B) Schválení programu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 

1. Změna č. 1 Územního plánu obce Lipoltice. 

2. Rozpočtové opatření č. 12/2020 ze dne 31.12. 2020. 

3. Dohoda o provedení práce se členem ZO. 

Výsledek hlasování:   Pro  5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2/2021 bylo schváleno. 

 

 

1. Změna č. 1 Územního plánu obce Lipoltice. 

A. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice potvrzuje ověření souladu Změny č.1 

Územního plánu Lipoltice se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, v platném 

znění a s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se stanovisky dotčených 

orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení § 55b odst. 

7 s odkazem na § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

B. Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Lipoltice rozhoduje o námitkách ke Změně č.1 

Územního plánu Lipoltice, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v příslušné kapitole 

Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Lipoltice. 

 

C. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice, jako příslušný správní orgán, ve smyslu 

ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55b odst.  7 

s odkazem na § 54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

formou opatření obecné povahy Změnu č.1 Územního plánu Lipoltice. 
 

Výsledek hlasování:    Pro  5     Proti  0   Zdrželi se   0  

Usnesení č. 3/2021 bylo schváleno (viz. body A., B.,C.) 
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2. Rozpočtové opatření č. 12/2020 ze dne 31.12. 2020. 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením (včetně úpravy rozpisu 

rozpočtu) č. 12/2020 ze dne 31.12. 2020 dle přílohy č.  3 tohoto zápisu. 
 

Výsledek hlasování:      Pro  5     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4/2021 bylo schváleno. 

 

 

3. Dohoda o provedení práce se členem ZO. 

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

s paní Annou Kostrbíkovou na činnost člena SPOZ („Sbor pro občanské záležitosti“) pro 

období roku 2021.  
 

Výsledek hlasování:      Pro  4     Proti  0    Zdrželi se  1 

Usnesení č. 5/2021 bylo schváleno. 

 

 

 


