Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Lipník konané dne 12. 1. 2016 v budově
obecního úřadu v Lipníku v 19.00 hodin.
Přítomni: M. Svoboda, P. Nedvědický, A. Pacola, A. Matoušek, M. Tomek, J. Pacas, P.
Svoboda.
Omluveni: M. Tomková, J. Sameš
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO
3. Schválení vyřazení majetku –inventura 2015
4. Projednání žádosti Sdružení postižených Hrotovice
5. Zhodnocení akcí konce roku 2015
6. Příprava lednových a únorových akcí 2016
7. Obytná zástavba, informace o přípravě výstavby infrastruktury a zástavbě RD
8. Směrování předpokládaných dotačních podpor
9. Stavební úpravy kabinetu školy
10. Přemístění kontejneru na odpad u hřbitova
11. Došlá pošta st. a jiná řízení z úřadu
12. Různé
13. Závěr
K bodu 1 - Schůzi zahájil starosta obce Miroslav Svoboda, přivítal přítomné. Ověřovateli
zápisu byli určení Svoboda Pavel a Pacas Jiří. Zápis z minulého zasedání ZO přečetl Arnošt
Pacola.
K bodu 2 - Jednání s p. Kopečným a Vostalem proběhne po vydání pravomocného územního
rozhodnutí. Jde o to, do jaké míry lze použít dokumentaci v ypracovanou pro územní řízení
ve stavebním povolování.
Starosta informoval o vyhlášení dotačních titulů Kraje Vysočina na výstavbu infrastruktury.
Existuje stále dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, kam ovšem doposud nebyly alokovány
žádné peníze..

K bodu 3 - Inventury. Byl sepsán protokol o vyřazení majetku obce ke 31. 12. 2015. Vyřazují
se šálky, příbory, lžíce, džbán,odkapávač, svítilna , hasicí přístroj, diktafon, utěrka…
v celkové hodnotě 7.922Kč. Zastupitelstvo vyřazení schvaluje
K bodu 4 – ZO projednalo žádost zapsaného spolku Sdružení zdravotně postižených
Hrotovice na činnost a schválilo poskytnutí částky 500 Kč.
K bodu 5 – ZO projednalo průběh turnaje ve stolním tenise, který se konal v závěru roku
2015 a proběhl za účasti většího počtu dospělých hráčů a malého počtu juniorů.
Místostarosta zhodnotil průběh obecní zabijačky 2015 a ocenil funkčnost nového odsávání
par nad kamny v kuchyni kulturního domu. Poděkoval všem, kdo se na přípravě zabijačky
podíleli.
K bodu 6 – ZO projednalo organizační přípravu ochutnávky pálenek a jednohubek.
Diskutovalo také o vhodnosti dražby pět let staré slivovice na obecním bále. ZO projednalo
také přípravu masopustu 6. 2. a podávaného občerstvení – jitrnice? ZO projednalo také
přípravu sousedského bálu a vyzvalo každého, kdo může, k oslovení sponzorů, kteří by
věnovali ceny do tomboly. Jako o hlavním daru obce se uvažuje o sušičce prádla.
K bodu 7 – Starosta informoval o průběhu jednání přípravy výstavby infrastruktury nových
rodinných domů v obci.
K bodu 8 - ZO bylo informováno, že možnosti zateplení budovy kulturního domu prověřuje
zastupitel Sameš. O dotaci na školu obec nebude usilovat. ZO projednalo přípravu opravy
obecní stodoly, pro kterou je potřeba zpracovat pasport stavby, její geometrické zaměření a
zanesení do katastru. Uvažováno je také o výměně oken v kulturním domě nebo vybraného
úseku silnice. Situaci s opravou KD komplikuje fakt, že vlastníkem pozemku pod budovou je
sokolská župa.
K bodu 9 - ZO projednalo situaci kolem nezbytných stavebních úprav kabinetu školy, kde se
propadla podlaha v důsledku působení houby dřevomorky. Stroj na vysoušení už tam
funguje. ZO odsouhlasilo provedení stavebních úprav ve škole.
K bodu 10 – ZO projednalo a schválilo přemístění kontejneru na odpad u hřbitova.
Přemístěn by měl být za hasičskou zbrojnici tak, aby byl umožněn snadný odvoz naplněného
kontejneru z tohoto prostoru. Na hřbitově bude instalován speciální kontejner na odpad,
který by měl sloužit k třídění obalů od svíček a biologického odpadu. ZO odsouhlasilo
pořízení dvou kontejnerů na odpad ze hřbitova.
K bodu 11 - ZO projednalo korespondenci z odboru výstavby.
K bodu 12 – ZO po diskusi odsouhlasilo pořízení plynového topidla do kuchyně v kulturním
domě.

ZO projednalo připomínku kontrolního výboru, který poukázal na nutnost opravy silně
poškozených vstupních schodů do kulturního domu. Oprava se bude řešit na jaře letošního
roku. Uvažuje se rovněž o bezbariérovém přístupu do KD.
ZO projednalo přípis z Mimoně, který se zabývá problematikou, jak sledovat obtěžování
obyvatel zápachem a nesouhlasí s vytvářením norem pro sledová ní zápachu, protože systém
hodnotí jako zavádějící.
ZO bylo informováno o výsledcích letošní Tříkrálové sbírky. V Lipníku se vybralo 8 636 Kč a
dvě eura, v Ostašově 4 665 Kč, v Petrůvkách 2 898 Kč, v Klučově 4. 200 Kč, dohromady
20 399 Kč a dvě eura.

Přijatá usnesení z 12. zasedání ZO Lipník, konaného dne 12. 1. 2016
1. Zastupitelstvo obce Lipník schválilo:
a) Výsledky inventur obecního majetku za rok 2015 a vyřazení majetku dle bodu 3
b) Poskytnutí částky 500 Kč na činnost Sdružení zdravotně postižených Hrotovice
c) Provedení stavebních úprav v kabinetu školy.
d) Pořízení dvou kontejnerů na odpad ze hřbitova.
e) Pořízení plynového topidla do kuchyně v kulturním domě.

2. Zastupitelstvo obce Lipník bere na vědomí:
a) Informace o vyhlášení dotačních titulů Kraje Vysočina a o přípravě výstavby
infrastruktury a zástavbě RD
b) Připomínku kontrolního výboru, který poukázal na nutnost opravy poškozených schodů
do kulturního domu.

Schůze ukončena ve 20.35 hodin
Zapsal: Arnošt Pacola
Starosta obce: Miroslav Svoboda
Ověřovatelé zápisu: Pacas Jiří
Svoboda Pavel

