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Výpis usnesení 

Obec Lipoltice - Zastupitelstvo obce Lipoltice 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice č. 2/2021 

konaného dne 28.4. 2021, od 18,00 hodin. 

 
 

 

A)  Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Kasala a 

Martinu Novotnou, zapisovatelem Janu Černou. 

Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6/2021 bylo schváleno. 

 
B) Schválení programu 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lipoltice schvaluje následující program zasedání: 
 

1. Hospodaření obce za 1-12/2020. 

2. Hospodaření obce za 1 - 3/2021 

3. Rozpočtová opatření 2021. 

4. Linka bezpečí z.s. Praha – žádost o finanční příspěvek. 

5. Odměna člena finančního výboru. 

6. Výběr dodavatele - „Požární nádrž Lipoltice - výměna vypouštěcího zařízení - 

požerák“. 

7. Smlouva o zajištění prodeje potravin pojízdnou prodejnou – odměna dodavateli. 

8. Odměny dle NV 338/2019. 

9. Hospodaření s volnými finančními prostředky 

Výsledek hlasování:   Pro 5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7/2021 bylo schváleno. 

 

 

1. Hospodaření obce za 1-12/2020. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé obce souhlasí s hospodařením obce Lipoltice za období leden 

– prosinec 2020. 

Výsledek hlasování:    Pro  6     Proti  0   Zdrželi se   0  

Usnesení č. 8/2021 bylo schváleno  

 

 

2. Hospodaření obce za 1 - 3 /2021 
 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s hospodařením obce za období 1.1. - 31.3. 2021. 

Výsledek hlasování:      Pro 6   Proti  0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno. 
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3. Rozpočtová opatření 2021 
 

A)   

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 28.2. 2021 

dle výše uvedeného rozpisu. 

Výsledek hlasování:      Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno. 

 

B)   

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2/2021 ze dne 31.3. 

2021 dle výše uvedeného rozpisu. 

Výsledek hlasování:      Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno. 

 

C)   

Návrh usnesení:   ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2021 ze dne 28.4. 2021 dle výše 

uvedeného rozpisu. 

Výsledek hlasování:      Pro 6    Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno. 

 

 

4.  Linka bezpečí z.s. Praha - žádost o finanční příspěvek 

Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Lince bezpečí z.s. Praha ve 

výši 3 000 Kč a pověřuje starostu obce ke smluvnímu zajištění poskytnutí příspěvku. 

Výsledek hlasování:      Pro  6    Proti  0    Zdrželi se  

 Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno. 
 

 

 

5.  Odměna člena finančního výboru 

Návrh usnesení:  ZO projednalo žádost pana Tomáše Písaříka a jeho požadavku se 

vyhovuje, tj. od 1.1. 2021 nebude pobírat odměnu za výkon funkce člena finančního výboru 

obce Lipoltice. 

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno. 

 

 

6.  Výběr dodavatele - „Požární nádrž Lipoltice - výměna vypouštěcího zařízení - požerák“. 

Návrh usnesení:  ZO berou na vědomí závěr výběrové komise na výběr dodavatele akce 

„Požární nádrž Lipoltice – výměna vypouštěcího zařízení – požerák“ a souhlasí 

s předsedajícím, že pro výběr dodavatele uvedené akce bude proveden cenový průzkum 

s tím, že nebude stanovena max. cena díla, ale cena předpokládaná. ZO pověřují starostu 

obce k provedení cenového průzkumu pro výběr dodavatele. 
 

Výsledek hlasování:      Pro  6     Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno. 
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7.  Smlouva o zajištění prodeje potravin pojízdnou prodejnou – odměna dodavateli. 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím odměny (finančního příspěvku) pojízdné 

prodejně pana Jiřího Vojty, Kutná Hora ve výši 1 000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za 

kalendářní měsíc na dobu určitou s platností od 1.5.2021 do 31.12. 2021. 

ZO dále pověřují starostu k uzavření Smlouvy o zajištění prodeje potravin pojízdnou 

prodejnou, jejíž znění bylo předloženo ZO a se zněním Smlouvy ZO souhlasí. Smlouva je 

přílohou č. 3 tohoto  zápisu. 
 

Výsledek hlasování:      Pro   6    Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

8.  Odměny dle NV 338/2019 
 

Návrh usnesení:  ZO souhlasí se změnou odměňování starosty a místostarosty obce dle 

stanovených koeficientů, tj. 0,4 násobek odměny uvolněného starosty pro neuvolněného 

starostu obce a 0,66 násobek mzdy neuvolněného starosty pro odměnu neuvolněného 

místostarosty s účinností od 1.5.2021 
 

Výsledek hlasování:      Pro  4     Proti  0    Zdrželi se 2 

Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

10. Hospodaření s volnými finančními prostředky  
 

Návrh usnesení:  ZO berou na vědomí informaci předsedajícího (starosty obce) o nabídce 

společnosti DRFG na zhodnocování volných finančních prostředků obce prostřednictvím 

finančních fondů a souhlasí s průzkumem dalších tržních možností na zhodnocení 

finančních prostředků obce. K provedení průzkumu pověřují členku ZO a současně 

předsedkyni finančního výboru paní Martinu Novotnou. 

Výsledek hlasování:      Pro  6    Proti  0    Zdrželi se  

Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


