Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Lipník konaného dne 6. 9. 2016
v budově obecního úřadu v Lipníku ve 20.00 hodin.
Přítomni: M. Svoboda, P. Svoboda, A. Pacola, A. Matoušek, M. Tomek, M. Tomková, P.
Sameš, J. Pacas.
Omluveni: P. Nedvědický

Program jednání
1) Zahájení, prezence
2) Kontrola usnesení z minulého jednání ZO
3) Dotace – řešené projekty, postup prací
4) Prodej pozemku
5) Schválení půjčky firmě IPB Třebíč
6) Schválení rozpočtového opatření 4, 5.
7) Zhodnocení proběhách akcí – Lipka, setkání mikroregionu Rokytná
8) Příprava akcí
9) Došlá pošta, st. a jiná řízení z úřadů
10) Různé
11) Závěr

1) Starosta M. Svoboda zahájil jednání zastupitelstva v 20.00 hodin. Ověřovateli zápisu byli jmenováni
M. Tomková, J. Pacas
2) Kontrola usnesení:
- 21/3 Z jednání o poskytnutí úvěru vyplývá, že Česká spořitelna požaduje rozpis jednotlivých akcí,
které by se z úvěru platily. Vypracuje a předá starosta
- 21/4 Byla podána žádost o příspěvky – částky nejsou úměrné možnostem obce . + řešeno: Zjišťuje se
finanční podíl osob, kterým jsou služby poskytovány.
- bod 21/7 Prodej sklepa – jedná se o částku 59 820 Kč případně o částku70 820,- Kč .+řešeno
zájemce s postupem souhlasí .

3) U projektu Úpravy hřbitovů se kompletují údaje pro závěrečnou zprávu dotace- dokončit do konce
září.
Stavební práce dle dotačního rozpočtu jsou dokončeny. Na požadavky z řad občanů o zabezpečení
dostupnosti vody pro zalévání na hřbitově ZO projednalo a odsouhlasilo vybudování zásobárny vody
v márnici na hřbitově s doplňováním čerpadlem ze studny a případně z veřejného vodovodu.
S předběžným nákladem 38 000,- Kč
Práce na stodole pokračují. Podepření vazáku krovu střechy stodoly proběhly. Zbývá vytvořit okno,
příčky, zazdění vrat (dal by se udělat i strop).
4) Prodej pozemku firmě E-on pro trafostanicí u rybníka Okrouhlíku byl již v zastupitelstvu
projednáván. Nyní po zaměření se ZO vyjadřuje ke konkrétní parcela a schvaluje prodej parcely
Geometrickým plánem č. 425-39570/2016 vyhotoveným firmou Geoding, spol. s.r.o., ověřeným Ing.
Ladislavem Dokulilem dne 6.6.2016 a potvrzeným katastrálním úřadem dne 9.6.2016 pod číslem PGP669/2016-710 o výměře 20m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 559/3 v obci Lipník a k.ú.
Lipník u Hrotovic
5) ZO schválilo uzavření krátkodobé půjčky od 1.10.2016 do 30.9.2017 do firmy IPB Invest Třebíč ve
výši 300 000,- Kč
6) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření 4, 5.
7) Akce Lípa – atrakce proběhly ke spokojenosti účastníků.
Setkání zástupců mikroregionu Rokytná v areálu Havránek. Poděkování patří všem, kdo se na něm
organizačně podíleli. Akce byla finančně hrazená z prostředků mikroregionu.
8) ZO projednalo termíny a konání akcí: Přípravu vítání občánků, které se uskuteční 13. listopadu.
Mikulášská nadílka se koná 3. 12. Místo turnaje ve stolním tenisu se letos uskuteční turnaj
v pétanque v kulturním domě.
9) -Byl vydán kolaudační souhlas na silážní žlab a zpevněnou plochu ZD Klučov.
10) - Hasičská soutěž v požárním útoku se uskuteční 24. 9., poděkování za její podporu patří
sponzorům.
ZO vyslovuje poděkování organizátorům hasičské soutěže za dobrou reprezentaci obce.
-ZO projednalo žádost o navýšení počtu dětí v mateřské škole o jedno dítě a pověřilo starostu
k prošetření tohoto navýšení a zamítnutí předchozí žádosti.
-Zastupitel Sameš informoval o fotbalovém turnaji mladších přípravek, kterého se zúčastnilo 8
družstev z celého okresu, 80 hráčů a asi 60 diváků. Fotbalový svaz byl spokojen z organizací turnaje
lipenských pořadatelů.
ZO vyslovuje poděkování všem, kdo se podílel na organizaci turnaje fotbalových přípravek

v Lipníku za dobrou reprezentaci obce..
10) Schůze byla ukončena ve 21.15 hod.

Přijatá usnesení z 22. zasedání ZO Lipník, konaného dne 6. 9. 2016
1. Zastupitelstvo obce Lipník schválilo:
a) 22/5 půjčku firmě IPB InvestingTřebíč
b) 22/6 rozpočtové opatření 4, 5.

2. Zastupitelstvo obce Lipník bere na vědomí:
a) navýšení počtu dětí v mateřské škole o jedno dítě současně pověřilo starostu prošetřením tohoto
navýšení a zamítnutí předchozí žádosti.

b) Zhodnocení účastníků setkání zátupců Mikroregionu Rokytná a za organizační přípravu
setkání představitelů mikroregionu Rokytná

Zapsal: Arnošt Pacola
Starosta obce: Miroslav Svoboda
Ověřovatelé:
M Tomková …………………………
J. Pacas

……………………………

