Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lipník konaného dne
15. 12. 2015 v budově obecního úřadu v Lipníku ve 20.00 hodin
Přítomni: M. Svoboda, P. Svoboda, A. Matoušek, P. Sameš, M. Tomková. M. Tomek, J. Pacas,
A. Pacola, P. Nedvědický. Z členů výborů a komisí byly přítomny L. Pacolová a B. Svobodová.
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO
3. Schválení rozpočtu na rok 2016
4. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019
5. Stav provádění inventur – dokončení
6. Provoz úřadu Česká pošta v Lipníku
7. Plán směrování předpokládaných dotačních podpor
8. Přeložka VN silniční trafost. Boňovská
9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
10. ÚZSVM těžko identifikovatelné pozemky
11. Došlá pošta st. a jiná řízení z úřadů
12. Zhodnocení uskutečněných akcí a plán následujících
13. Akce Lípová alej podpora Nadace ČEZ a ostatní dotované akce
14. Různé,
15. Závěr

K bodu 1 - Schůzi zahájil starosta obce Miroslav Svoboda a přivítal přítomné. Ověřovateli
zápisu byli určeni: Tomek Milan, svoboda Pavel
K bodu 3 – ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2016.
K bodu 4 – ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019.
K bodu 5 – ZO projednalo stav provádění inventur a návrh na vyřazení některých položek.
K bodu 6 – ZO projednalo situaci v provozování poštovního úřadu v Lipníku. Starosta
informoval o jednání se zástupcem pošty, kterého seznámil s názorem ZO na zachování
služeb v sídle obecního úřadu v současné podobě. Obec požaduje vyhodnotit současné
náklady na provoz pošty v Lipníku.
K bodu 7 – ZO posoudilo statiku krovu obecní stodoly. Nové trámy nosné vazáky by měly
zpevnit konstrukci krovu. Obec bude usilovat o získání dotace na rekonstrukci stodol coby
nově zapsaných budov obce. Obec vyčká na vyhlášení dotačních titulů.

Zastupitel Sameš informoval o vypsání výzev, ze kterých by bylo možné získat dotaci na
opravu kulturního domu. Informoval také o možnostech dotace na rozšíření škol a školek.
K bodu 8 - Starosta informoval o přeložce VN silniční trafostanice Boňovská.
K bodu 9 - Starosta informoval o nabídce, která byla učiněna ředitelce základní školy na
zapojení do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
K bodu 10 – Starosta informoval o snaze Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
určit těžko identifikovatelné pozemky. V naší obci se to týká tří nevelkých parcel, které je
třeba dořešit.
K bodu 11 - Starosta informoval o připravovaných jednáních a panem Kopečným a Vostálem
ohledně stavebního řízení.
Místostarosta informoval o vyjádření stavebního úřadu k úpravám v podkroví a začátku jejich
užívání v nemovitosti paní Kneslíkové. Informoval také o stanovisku vodoprávního úřadu ke
zpevněné ploše v areálu družstva Klučov-Lhota.
K bodu 12 - ZO zhodnotilo průběh mikulášské nadílky pořádané obcí a vyhodnotilo její
letošní časový harmonogram jako lepší oproti rokům minulým.
K bodu 13 – ZO konstatovalo, že na akci Lípová alej realizovanou s finanční podporou Nadace
ČEZ i na ostatní dotované akce v obci byly zpracovány hodnotící zprávy. Obec v roce 2015
proinvestovala 595 057 Kč, poskytnuté dotace z toho činily více než poloviny.

Přijatá usnesení ze 14. zasedání ZO Lipník, konaného dne 15. 12. 2015
1. Zastupitelstvo obce Lipník schválilo:
a) Pověření starosty k jednání s projektanty ing. Vostalem a p. Kopečným o neprodleném
zahájení stavebního řízení a projednání důvodů zpoždění, ke kterému došlo.
b) Návrh rozpočtu obce na rok 2016.
c) Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019.

2. Zastupitelstvo obce Lipník bere na vědomí:
a) Informaci o nabytí právní moci územního rozhodnutí výstavby infrastruktury pro zástavbu
rodinných domů do 31. 12. 2015.
b) Situaci v provozování poštovního úřadu v Lipníku a požaduje vyhodnotit současné náklady
na provoz pošty v Lipníku.

Zapsal: Arnošt Pacola
Starosta obce: Miroslav Svoboda
Ověřovatelé: Svoboda Pavel
Tomek Milan
Schůze ukončena ve 21.30 hodin

