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Obec Lipoltice 

Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 5/2017 

konaného dne 24.11. 2017, od 18.00 hodin. 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

hodin starostou obce Ing. Liborem Černým (dále jen „předsedající“). Předsedající schůze 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno - informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lipoltice zveřejněna v souladu se zákonem 

po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.11. 2017 do 24.11. 2017. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 
 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha č. 1) 

konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit:  ověřovatelé zápisu  –   Anna Kostrbíková, Jiří Kasal 

  zapisovatelem         –   Jana Černá 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy.  
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice určuje ověřovateli zápisu Annu Kostrbíkovou a 

Jiřího Kasala, zapisovatelem Janu Černou. 

Výsledek hlasování:     Pro   5     Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38/2017 bylo schváleno. 
 

 

B) Schválení programu 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 

1. Poskytnuté dotace obci Lipoltice. 

2. Hospodaření obce za 1-10/2017, rozpočtová opatření. 

3. Kontrola hospodaření obce za rok 2017 – dílčí kontrola. 

4. Dopravní obslužnost 2017/2018. 

5. Knihovna při Městysu Choltice. 

6. Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice – příspěvek na autobus. 

7. Školská rada příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice. 

8. Různé. 
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Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje program zasedání. 

Výsledek hlasování:   Pro 5     Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č.  39/2017 bylo schváleno. 

 

 

1.  Poskytnuté dotace obci Lipoltice 
 

1.1.  SDH – požární zbrojnice 

Starosta obce informoval členy ZO o schválení poskytnutí investiční dotace v rámci 

programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018 v rámci výzvy – JSDH P3 stavba 

nebo rekonstrukce na požární zbrojnici – číslo žádosti – JSDH P3 – 2018 – 00043. Celková 

(předpokládaná)výše nákladů 1 692 360 Kč, dotace ve výši 846 180 Kč, poskytovatelem 

dotace je ministerstvo vnitra. Předání podkladů pro zaregistrování dotace proběhlo dne 

30.10.2017. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s přijetím investiční dotace dle 

programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018 v rámci výzvy – JSDH P3 stavba 

nebo rekonstrukce na požární zbrojnici – číslo žádosti – JSDH P3 – 2018 – 00043. 

Výsledek hlasování:      Pro  5     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 40/2017 bylo schváleno. 

 

 

1.2.  JSDH – vybavení, zásahy 

Starosta obce informoval členy ZO o schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

obcím prostřednictvím kraje na výdaje JSDH obcí v roce 2017- dle rozhodnutí ministerstva 

vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, Praha – č.j. MV – 23140 – 14/PO – IZS – 2017 ze dne 

4.10. 2017: 
 

Celková výše dotace: 63 384,- Kč 

z toho dle bodu rozhodnutí:  

5a)  odborná příprava 4 000,- Kč 

5b)  výdaje na uskutečněný zásah 16 376,- Kč 

5c)  věcné vybavení neinvestiční povahy, nebo také opravy, 

technické prohlídky požární, techniky a věcných prostředků požární 

ochrany       

43 008,- Kč 

 

Nevyčerpané prostředky dle bodu 5a) lze použít dle bodu 5b) a 5c) rozhodnutí. Prostředky 

byly poskytnuty v plné výši dle podané žádosti o dotaci ze dne 14.8. 2017. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace 

na výdaje JSDH obcí v roce 2017 v celkové výši 63 384,- Kč. 

Výsledek hlasování:      Pro 5      Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 41/2017 bylo schváleno. 
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2. Hospodaření obce za 1–10/2017, rozpočtová opatření 
 

2.1.  Hospodaření obce za období 1–10/2017. 
 

Starosta obce informoval členy ZO o vývoji hospodaření obce za období 1-10/2017.  
 

Příjmy k  31. 10. 2017 5 769 511,73   Kč 

Výdaje k  31. 10. 2017  4 111 182,45  Kč 

Saldo příjmů a výdajů (rozdíl mezi  P a V) k 31. 10. 2017 1 658 329,28  Kč 

Výnosy k  31. 10. 2017  5 308 327,82  Kč 

Náklady k  31. 10. 2017 3 511 682,23  Kč 

Výsledek hospodaření k 31. 10. 2017 1 796 645,59  Kč 

Zůstatky bankovních účtech k 31. 10. 2017 – celkem: 9 259 707,99  Kč 

- z toho:    ČSOB 8 336 009,17  Kč 

                          ČNB 923 698,82   Kč 
 

 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s hospodařením obce za období 1.1. 

– 31.10. 2017. 

Výsledek hlasování: Pro 5    Proti  0    Zdrželi se   0 

Usnesení č.   42/2017bylo schváleno. 
 

 
 

2.2. Rozpočtové opatření č. 6/2017 ze dne 29.9. 2017 

Starosta obce dává členům ZO na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 ze dne 29.9. 2017 

(včetně změn rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2017), které bylo provedeno účetním 

dokladem č. 7 ze dne 29.9. 2017, vyvěšeno – 9.10. 2017 – viz. rozpis:  
 

Výdaje Text Kč 

1019-5164 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost - nájemné -1 000,00 

3113-5021 Základní školy - ostatní osobní výdaje 20 000,00 

3113-5171 Základní školy - opravy a udržování 110 000,00 

3399-5021 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) - ostatní osobní výdaje 2 000,00 

6171-5901 Činnost místní správy - nespecifikované rezervy -131 000,00 

 Celkem 0,00 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2017 

ze dne 29.9. 2017 dle výše uvedeného rozpisu.                 

Výsledek hlasování:      Pro   5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 43/2017 bylo schváleno. 
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2.3. Rozpočtové opatření č. 7/2017 ze dne 2.10. 2017 

Starosta obce dává členům ZO na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 ze dne 2.10. 2017 

(včetně změn rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2017), které bylo provedeno účetním 

dokladem č. 8 ze dne 2.10. 2017 – vyvěšeno – 23.10. 2017 - viz. rozpis:  
 

Výdaje Text Kč 

6114-5901 /  UZ  98071 Volby do Parlamentu ČR – nespecifikované rezervy 19 749,00 

6171-5240 Činnost místní správy – neinvestiční nedotační transfery 

neziskovým a podobným organizacím 

3 000,00 

6171-6121 Činnost místní správy – budovy, haly, stavby 10 000,00 

6171-5901 Činnost místní správy – nespecifikované rezervy - 32 749,00 

 Celkem 0,00 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2017 

ze dne 2.10. 2017 dle výše uvedeného rozpisu.             

Výsledek hlasování:      Pro   5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 44/2017 bylo schváleno. 

 
 

2.4. Rozpočtové opatření č. 8/2017 ze dne  1.11. 2017 

Starosta obce dává členům ZO na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 ze dne 1.11. 2017 

(včetně změn rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2017), které bylo provedeno účetním 

dokladem č. 9 ze dne 1.11. 2017 – vyvěšeno – 24.11. 2017 - viz. rozpis:  
 

Výdaje Text Kč 

5512 - 5137 Požární ochrana – drobný hmotný dlouhodobý majetek + 35 000,- 

5512 - 5156 Požární ochrana – pohonné hmoty a maziva + 3 000,- 

5512 - 5169 Požární ochrana – nákup ostatních služeb + 2 000,- 

5519 - 5171 Ostatní záležitosti požární ochrany – opravy a udržování  - 40 000,- 

 Celkem 0,00 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 

ze dne 1.11. 2017 dle výše uvedeného rozpisu.             

Výsledek hlasování:      Pro  5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 45/2017 bylo schváleno. 

 
 

2.5. Rozpočtové opatření č. 9/2017 ze dne 24.11. 2017 

Starosta obce navrhuje provedení rozpočtového opatření č. 9/2017ze dne 24.11. 2017 

(včetně změn rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2017) – viz. rozpis.  



Strana 5 
 

 
 

Příjmy Text Kč 

pol. 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 300 000,00 

pol. 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 5 000,00 

pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob 100 000,00 

pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 400 000,00 

pol. 1381 Daň z hazardních her 8 000,00 

pol. 4111 / UZ 98071 Neinv.přijaté transfery z všeob.poklad.správy SR 19 749,00 

pol. 4116 / UZ 14004 Ostatní nein.přijaté transfery ze státního rozpočtu 63 384,00 

3612 - 2111 Bytové hospodářst - přjmy z poskyt služeb a výrob 5 300,00 

3612 - 2132 Bytové hospodářství - příjem z pronájmu 13 500,00 

 CELKEM PŘÍJMY 914 933,00 

pol. 8115 Financování -2 400 000,00 

 STRANA PŘÍJMŮ CELKEM -1 485 067,00 

 
 

 

 
 

 

Výdaje Text Kč 

3399 - 5021 Ostatní záležitosti kultury, církví - ostat osob výdaj 5 000,00 

3632 - 5137 Pohřebnictví - drobný hmotný dlohodobý maj 7 000,00 

3632 - 5169 Pohřebnictví - nákup ostatních služeb -7 000,00 

3639 - 5901 Komunál služby a územ rozvoj - ostat nesp rezer -180 000,00 

3721 - 5169 Sběr a svoz nebezp odpadů - nákup ostat služeb -5 000,00 

3723 - 5169 Sběr a svoz ostat odpadů - nákup ostat služeb -3 000,00 

3745 - 5139 Péče o vzhled obce a veřej zeleň - nákup mater -5 000,00 

3745 - 5156 Péče o vzhled obce a veřej zeleň – pohon. hmot 5 000,00 

5512 - 5137 Požární ochrana - drobný hmot dlouhodob maj -26 700,00 

5512 - 5137 / UZ 14004 Požární ochrana - drobný hmot dlouhodob maj 26 626,00 

5512 - 5139 Požární ochrana - nákup materiálu -16 500,00 

5512 - 5139 / UZ 14004 Požární ochrana - nákup materiálu 16 382,00 

5512 - 5156 / UZ 14004 Požární ochrana - pohonné hmoty a vaziva 16 376,00 

5512 - 5167 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání -4 000,00 

5512 - 5167 / UZ 14004 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 4 000,00 

5512 - 5901 Požární ochrana - nespecifikované rezervy 20 000,00 

5519 - 5154 Ostatní záležitosti požární ochrany – elek.ener. 4 000,00 

5519 - 5171 Ostat. záležitosti požár.ochran. - opravy a udrž -4 000,00 

5519 - 6121  Ostatní záležitosti požární ochrany - budovy -1 549 251,00 

6114 - 5021 / UZ 98071 Volby do Parlamentu ČR - ostatní osobní výdaje 9 994,00 

6114 - 5139 / UZ 98071 Volby do Parlamentu ČR - nákup materiálu 675,00 

6114 - 5161 / UZ 98071 Volby do Parlamentu ČR - poštovní služby 107,00 

6114 - 5173 / UZ 98071 Volby do Parlamentu ČR - cestovné 993,00 

6114 - 5175 / UZ 98071 Volby do Parlamentu ČR - pohoštění 720,00 

6114 - 5901 / UZ 98071 Volby do Parlamentu ČR – ostat.nespec. rezer -12 489,00 

6171 - 5031 Činnost místní správy - povinné poj. na soc.poj. 3 000,00 
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6171 - 5139  Činnost místní správy - nákup materiálu 15 000,00 

6171 - 5151 Činnost místní správy - studená voda 3 000,00 

6171 - 5171 Činnost místní správy - opravy a udržování 10 000,00 

6171 - 5901 Činnost místní správy - ostatní nespec. rezervy 180 000,00 

 CELKEM VÝDAJE -1 485 067,00 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 

ze dne 24.11. 2017 dle výše uvedeného rozpisu.                

Výsledek hlasování:      Pro 5     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 46/2017 bylo schváleno. 

 
3.  Přezkum hospodaření obce za rok 2017 – dílčí 

Dne 20.10. 2017 byl Krajským úřadem Pardubického kraje proveden dílčí přezkum 

hospodaření obce za rok 2017. ZO byli seznámeni se zprávou z dílčího přezkumu 

hospodaření (nebyly zjištěny nedostatky). 
  

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s výsledkem a zprávou ve věci dílčího přezkumu hospodaření 

obce Lipoltice za rok 2017. 

Výsledek hlasování:    Pro 5   Proti   0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 47/2017  bylo schváleno 

 

 

4.  Dopravní obslužnost 2017/2018 

Zastupitelé obce byli seznámeni se Smlouvou o zajištění dopravní obslužnosti na části území 

Pardubického kraje v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a úhradě nákladů s tím 

spojených - evidenční číslo smlouvy ODSH/17/. 

Předmětem Smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti obce Lipoltice veřejnou linkovou 

autobusovou dopravou a to nad rámec základní dopravní obslužnosti zajišťované krajem a 

dále závazek obce uhradit příspěvek k úhradě nákladů z provozování dopravní obslužnosti 

ve výše uvedeném zájmovém území obce. 

Příspěvek k zajištění dopravní obslužnosti dle smlouvy činí 31 500 Kč se splatností do 30.4. 

2018. 
 

 
 

 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

Linka Spoj Z Odjezd Do Příjezd Km denně Provozních dní Km ročně Kč ročně

650605 9 Pardubice 11:07 Heřmanův Městec 12:00 6 250 1 500 31 500

1 500 31 500

Lipoltice 10.12.2017 - 8.12.2018

Celkem

Sazba za 1 km je 21 Kč.
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Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z 

provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 10.12. 

2017 do 8.12. 2018 – linka č. 650605, spoj č. 9. 

Výsledek hlasování:     Pro 5     Proti   0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 48/2017 bylo schváleno 

 
 

5.  Knihovna při Městysu Choltice  

Starosta obce informoval členy ZO o žádosti Městysu Choltice a Knihovny Městysu Choltice 

o finanční příspěvek pro knihovnu na založení fondu videoknih.  

Starosta navrhuje poskytnutí finančního příspěvku - finančního daru ve výši 4 000,- Kč  

Současně navrhuje doplnit rozpočtové opatření č. 8/2017 o částku finančního daru:  

3314 - 5321 = + 4 000,- Kč,  6171 - 5901 =  -  4 000,- Kč. 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru Knihovně Městysu Choltice ve 

výši 4000- Kč na založení fondu videoknih. 

Dále souhlasí s doplněním rozpočtového opatření č. 8/2017 ze dne 24.11. 2017 o částku ve 

výši 4 000,- Kč:   3314 - 5321 = + 4 000,- Kč, 6171 – 5901 =  4 000,- Kč.  

Výsledek hlasování:      Pro   5     Proti   0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 49/2017 bylo schváleno 

 

 

6.  Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice – příspěvek na autobus 

Starosta obce seznámil členy ZO s žádostí  ze dne 25.9. 2017 - Základní školy a Praktické 

školy SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice na pořízení nového svozového autobusu. 

Starosta obce navrhl vyhovět žádosti a poskytnout výše uvedené organizaci finanční dar 

ve výši 10 000,- až 15 000,- Kč, včetně nabídky umístění loga na autobusu, webových a 

facebookových stránkách či prezentaci na akcích pořádaných školou nebo ve školním 

časopise. 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. ZO projednali výši 

finančního daru a po vzájemné dohodě navrhují poskytnout finanční dar v celkové výši 

15 000,- Kč. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru (bez vypořádání) Základní škole 

a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice ve výši 15 000,- Kč na pořízení nového 

svozového autobusu včetně možnosti umístění loga na autobusu, webových a 

facebookových stránkách či prezentaci na akcích pořádaných školou nebo ve školním 

časopise. Pověřují starostu obce k jednání se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, 

o.p.s., Pardubice 

Výsledek hlasování: Pro    5     Proti   0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 50/2017 bylo schváleno 

 

 

7.  Školská rada příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lipoltice, okres Pardubice 
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Starosta obce informoval členy ZO, že usnesením č. 9e) ze dne 7.11. 2014 byl za zřizovatele 

- členem školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lipoltice, 

okres Pardubice zvolen pan Jiří Kasal – člen ZO Lipoltice. Dnem listopadu 2017 končí panu 

Kasalovi tříleté období ve školské radě PO. Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání 

návrhů na člena školské rady pro další tříleté období, jako zástupce zřizovatele.  

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Libor Černý navrhl zvolit členem 

školské rady za zřizovatele pana Jiřího Kasala. 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo – ZO nemají námitek proti návrhu. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce souhlasí se jmenováním pana Jiřího Kasala jako zástupce 

zřizovatele ve školské radě v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 

Lipoltice, okres Pardubice, Lipoltice 46, 533 64  Lipoltice. 

Výsledek hlasování:   Pro 5    Proti  0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. 51/2017 bylo schváleno. 

 
 

8. Různé 
 

A.   Pozemky v Sovoluské Lhotě 

ZO byli seznámeni se znaleckým posudkem – stanovení výše ceny na prodej částí pozemku 

č. parcelní 176/2 v k. ú. Sovoluská Lhota. Starosta navrhuje prodej částí pozemku na cenu 

50,- Kč/m2. 
 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo – ZO nemají námitek proti návrhu. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s prodejem částí pozemku č. parcelní 176/2 v k. 

ú. Sovoluská Lhota za cenu 50,- Kč/m2 a pověřují starostu k uzavření smluv. 

Výsledek hlasování:   Pro 5    Proti  0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. 52/2017 bylo schváleno. 

 
B.   Úprava návse Lipoltice 

Dalším bodem bylo projednání návrhu úpravy návse v Lipolticích. Zastupitelé projednali 

návrh řešení zpracovaný zahradním architektem a navrhují následující: 
 

Současný stav Návrh úpravy Stanovisko ZO 

vykácet thuje a jalovec u 

kamenné zdi  

vysadit švestky místo 

současných thují ke 

kamenné zdi 

ZO souhlasí s vykácením 

stávajících dřevin a jejich 

náhradu stálozelenými 

nejedovatými a beztrnitými 

dřevinami 

vykácet kroucenou vrbu, 

škumpu a keře před 1. 

domem v řadě 

 ZO souhlasí s kácením  

vykácet 2 švestky pod 

ořešáky u kompostu 

 ZO souhlasí s kácením  

 vyfrézovat všechny pařezy ZO souhlasí 
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 na jaře v květu nebo 

později ve vegetaci 

provést průklest švestek 

před ořešáky 

ZO souhlasí 

 k současné nově vysazené 

třešni přisadit další 2-3 

třešně Prunus avium 

´Plena´ 

ZO nesouhlasí, bude 

zachováno volné prostranství 

 vysadit 1 lípu z boku 

autobusové zastávky 

ZO nesouhlasí, nebude 

provedena žádná výsadba 

 opravit pergolu, odstranit 

betonové truhlíky a vysadit 

2 pnoucí červeně kvetoucí 

růže 

ZO souhlasí s opravou pergoly, 

nesouhlasí s odstraněním 

betonových truhlíků z důvodu 

dodržení podmínek 

stanovených při poskytnutí 

dotace, výsadba rostlin dle 

aktuální situace 

 zrušit kompost a doset 

travní směs do stínu 

ZO souhlasí 

 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s výše uvedenou úpravou návse v Lipolticích a 

pověřují starostu k dalším jednáním. 

Výsledek hlasování:   Pro 5    Proti  0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. 53/2017 bylo schváleno. 

 

 

Zapisovatel:         
 

Jana Černá                  dne .....................      Podpis……………………..... 

 

 

Ověřovatelé:  
 

Anna Kostrbíková        dne .....................       Podpis ……………………… 

 

Jiří Kasal                        dne .....................       Podpis ……………………… 

 

 

Starosta:  
 

Libor Černý                   dne .....................       Podpis …………………….. 

 

Přílohy: 
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