Zápis z 2 . zasedání zastupitelstva obce Lipník konané dne 13.11.
2018 v budově Obecního úřadu v Lipníku ve 19.00 hodin.

Program jednání:
1. Zahájení, prezence
schválení ověřovatelů zápisu
schválení programu
2. Kontrola zápisu a usnesení a úkolů z minulého a předešlých jednání
-Kontakty na zastupitele- informace o stavu v lokalitě zástavby RD
- Financování z úvěru, čerpací stanice ,,B“, ČOV, chodníky a komunikace
3. Schválení prodloužení čerpání úvěru do konce roku 2018 a podmínek
prodloužení
4. Příslib poskytnutí prostředků na dofinancování výstavby kabin Hajduku
Lipník
5. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2019
6. Schválení provedení inventur a inventarizačních komisí
7. Projednání nákladů a výnosů odvozu a likvidace odpadů a návrhů na řešení
8. Termíny jednání ZO pro rok 2019
9. Schválení sestavení finančního výboru a kontrolního výboru a sestavení
komisí
10. Schválení návrhu střednědobého výhledu
11.Projednání plánovaných kulturních akcí roku 2019
12.Kulturní akce – zabezpečení akcí nastávajících
13.Došlá pošta, st. a jiná řízení z úřadů
14. Různé
15. Závěr

……………………………………………………………………………………………………………..

Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil druhé zasedání ZO Lipník prvním
bodem.

1. Zahájení v 19h
Prezence
přítomni : M. Svoboda, P. Svoboda, P. Andrýsek, L.Čechová, J. Pacas,
M. Tomek, T. Tomková, P. Nedvědický, P.Sameš
Omluveni : 0
Vzhledem k účasti starosta konstatoval, že jednání je usnášení schopné.
Ověřovatele zápisu jednání navržena Tereza Tomková a Petr Sameš
Pro 0 proti 0 zdržel se 0
Starosta navrhl, že jednání se bude řídit sděleným programem
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání a úkolu z minulého a předešlých
jednání
a) Lenka Čechová přečetla zápis ze zasedání 30.10. K zápisu nabyly
připomínky.
ZO bere na vědomí

b) Předsedové výborů a komisí převzali klíče od obecního úřadu a převzetí
podepsali.
c) Starosta podal informace o stavu v lokalitě zástavby RD. Všechny sítě jsou
zkolaudovány . Změny ve značení stání a retardérů jsou k odsouhlasení na
dopravním inspektorátu PČR . Buď bude změna schválena, nebo bude stání
předěláno na dlažbu.
ZO bere na vědomí
Informaci o financování z úvěru podal starosta
d) Čerpací stanice ,,B“ ( to je ta, která bude sloužit pro lokalitu B, ale nyní pro
odkanalizování Horní ulice) je v současné době řešena Čeká se na dodání

objednané jímky a technologie. Postoupili jsme investorství svazku VAK
Třebíč. Naše spoluúčast současně s ČOV je celkem 4.8 mil. Z toho bychom
měli platit 3,5 mil. do konce roku 2018 čerpáno z úvěru oproti Potvrzení o
převzetí částky 3,5 mil. na spolufinancování ČS a odkanalizování HU. Pokud
by se podařilo odčerpat z úvěru letos ještě i zbývající část 1,3 mil a čerpat tak
letos celkem celou částku, nemuseli bychom to platit ze svého v roce 2019.
ZO schválilo výši a rozložení čerpání pro tuto akci.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
e) Další akce o jejichž řešení informoval starosta, bylo řešení plánovaných
chodníků. Týkalo se to prozatím:
-Chodníku prodloužení vybudovaného chodníku v nové zástavbě podél
komunikace na Zárubice k Cafourkovým. V částce 476 084,- Kč. V roce 2018
zahájit a proplatit a v roce 2019 dokončit.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
- Dále chodníku v odkanalizované části Horní ulice, po provedení akce
odkanalizování, v částce 586 289,- Kč
- Chodníku napojeného z Horní ulice přes křižovatku k hasičské zbrojnici
1 201 163,- Kč.
Pro obě trasy chodníků ve směru od začátku obce ze směru od Jaroměřic, až
po hasičskou zbrojnici.
ZO bere na vědomí
V této souvislosti chceme využít také dotace vyhlášené MAS Rokytná jednak
pro chodníky a dále pak pro nové pracovní místo. I případně jiné dotační
tituly vyhlášené MAS Rokytná . Sledovat a reagovat na výzvu bude P. Sameš
ZO bere na vědomí
- Zpevnění krajnice dosypáním svahu komunikace podél rybníku komunikace
nábřežní Silniční II. Zhotovitel firma Hort
Zpevnění komunikace mezi ČS ,,A“ a ,,B“ položením podkladové vrstvy
z recyklované drti. Provede firma Hort. Hodnotu případných méně prací a
víceprací dořešíme v roce 2019. Na obě akce byl souhrnně schválen rozpočet
410 299,- Kč
Pro 9 proti 0 zdržel se 0

Následně na jaře po dokončení čerpací stanice ,,B“, bude položen asfaltový
povrch, který jsme již řešili v ZO od Eurovia za cca 300 000,- Kč
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
ZO se usneslo využít do konce roku čerpání a v maximální míře čerpat úvěr od
ČS pro úhradu akcí, na které je veden účel čerpání úvěru.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
3. Bylo schváleno prodloužení čerpání úvěru do konce roku 2018 a podmínek
prodloužení jednorázovým zaplacením 35 000,- Kč a ponechání úrokové
sazby
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
ZO projednalo i variantu prodloužení čerpání do jara 2019. To by znamenalo
navýšení úrok. sazby na 2,15%. ZO s tímto prodloužením nesouhlasí.
Pro 0 proti 9 zdržel se 0
4. Na základě žádosti Hajduku Lipník, podané zastupujícím Petrem Samešem,
projednalo ZO příslib garance poskytnutí prostředků na dofinancování
výstavby kabin Hajduku Lipník ve výši 1 800 000,- Kč. Garance je
poskytována s podmínkou, že žadatel dotace, přes veškerou snahu, nezíská
tyto prostředky z ostatních plánovaných zdrojů, především Kraje Vysočina, a
že Obec Lipník bude schopna prostředky uvolnit. Tato výhrada nebude
uváděna v usnesení, protože je interní dohodou zastupitelstva a Hajduku
Lipník.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
5. Byl schválen návrh rozpočtu obce pro rok 2019.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
6. ZO schválilo návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Lipník
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
7. ZO schválilo návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020-2024
Pro 9 proti 0 zdržel se 0

8. ZO schválilo uzavření břemene uložení kabelu pro zásobování el. energií
pozemky p.č 339/94 a 339/95 s firmou EON.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
9.
-

Bylo projednáno provedení inventur a inventarizačních komisí
Hasiči : P. Svoboda, M.Tomek, F. Šumpela, F. Mikeš
Kulturní dům : P.Sameš, P.Nedvědický, J. Vošmera, T.Tomková
Inventář OÚ : M.Svoboda, P.Andrýsek, M.Jaša
Materiálové zásoby : P. Nedvědický,M. Svoboda, M.Jaša
Knihovna : L. Čechová, Pavel Nevrzal
ZO bere na vědomí

10.P.Sameš a starosta inf.o stávajícím stavu cen svozu, vybíraných poplatcích
nákladů a výnosů odvozu a likvidace odpadů a návrhů na řešení. Bylo
navrženo zvážit zvýšení poplatku za polatníka 600- 720. Většina se přiklání
k 660,-Kč. Zastupitelé prostudují materiály a svým stanoviskem v příštím
jednání rozhodnou o poplatku.
11. Byly projednány termíny jednání ZO pro rok 2019. Zastupitelé převzali
harmonogram zasedání zastupitelstva.
12.a) ZO schválilo sestavení finančního výboru a kontrolního výboru.
Kontrolní výbor: předseda Ing. Pavel Svoboda, členové Jiří Pacas, Ing. Luděk
Kocmánek, Jiří Šubrt, František Mikeš, Vlastimil Hlaváček
- Finanční výbor : předseda Bc. Petr Sameš, členové Josef Novotný,
Ing. Antonín Bartušek, Lenka Mrńová, Martina Makovická
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
b) ZO bere na vědomí sestavení komisí:
- Kulturní komise: předsedkyně Mgr. Lenka Čechová, členové Mgr.Lenka
Brabencová, Eva Floriánová, Luboš Denner, Jana Macháčková, Lenka
Macháčková, Klára Tomková, Tereza Tomková
- Stavební komise : předseda Mgr. Petr Andrýsek, Aleš Matoušek,
. Ing. Vladimír Krotký
13. ZO projednalo plánované kulturní akce roku 2019.

Kulturní akce. Předsedkyně kulturní komise L. Čechová informovala o
konkrétním zabezpečení akce Mikuláš. Jednotlivé úkoly budou
zabezpečovány jak v kulturním domě, tak i na návsi při rozsvěcování
vánočního stromku. Akce začne v 15.00 v KD.
Všechny přispívatele upozornila na uzávěrku zpravodaje Lipníčku 3.12.
14. P. Nedvědický seznámil s došlou poštou, st. a jiná řízení z úřadů
15.Různé
-P. Svoboda inf. o objednání hasičského auta, dodáno do konce roku.
-P. Nedvědický vznesl požadavek, dotaz na zakoupení traktoru. Na sečení
trávy. Budeme se snažit řešením dotace z energoregionu.
- Starosta požádal o zjištění inf. o rozmetadlo na prášek Petr Sameš- Tomáš
Pokorný. Na základě posouzení společně se zástupcem Hajduku Lipník, balo
dohodnuto pořídit nabízené rozmetadlo z nerezu, které skýtá záruku dobrá
kvality za cenu cca 15 000,- Kč
-Starosta inf. o novém termínu pro dotaci na pracovníka MAS dotace na
chodníky.
-P. Sameš vznesl požadavek na osvětlení hřiště. Zjistí a předloží náklady.
14. Závěr 21.30 hodin

Zapsala : Lenka Čechová
Starosta : Miroslav Svoboda
Ověřovatelé : Tereza Tomková
Petr Sameš

Přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Obce Lipník, konaného dne
13. 11. 2018
1. Zastupitelstvo Obce Lipník usnesením č. 2-2018 schválilo:
a) Ověřovatele zápisu a program jednání
b) Výši a rozložení čerpání pro akci odkanalizování Horní ulice a intenzifikaci
ČOV. Z celkové částky 16‘726 812,39 je náš finanční podíl na akci 4‘802 879,08
splatný částkou 3‘500 000,- Kč v roce 2018, jeden milion je splatný v roce 2019,
případně v roce 2018 a zbytek v roce 2020.
c) Výstavbu chodníku prodloužením vybudovaného chodníku v nové zástavbě
podél komunikace na Zárubice k Cafourkovým. V částce 476 084,- Kč. V roce 2018
zahájit a proplatit a v roce 2019 dokončit.
d) Zpevnění krajnice dosypáním svahu komunikace Nábřežní a Zpevnění
komunikace mezi ČS ,,A“ a ,,B“. Dodavatel firma Hort Lipník. Na obě akce byl
souhrnně schválen rozpočet 410 299,- Kč
e) Položení asfaltového povrchu po dokončení čerpací stanice ,,B“ v roce 2019,
který jsme již řešili v ZO od Eurovia za cca 300 000,- Kč
f) Prodloužení čerpání úvěru do konce roku 2018 a podmínek prodloužení
jednorázovým zaplacením 35 000,- Kč a ponechání úrokové sazby
g) Využít do konce roku čerpání a v maximální míře čerpat úvěr od ČS pro úhradu
akcí, na které je veden účel čerpání úvěru.
h) Poskytnutí příslibu garance pro poskytnutí prostředků na dofinancování
výstavby kabin Hajduku Lipník ve výši 1 800 000,- Kč.
ch) Návrh rozpočtu obce pro rok 2019.
i) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Lipník
j) Sestavení finančního výboru a kontrolního výboru
k) zavření břemene uložení kabelu pro zásobování el. energií pozemky p.č 339/94 a
339/95 s firmou EON
l) Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020-2024

2. Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Zápis ze zasedání 30.10.
b) Stav v lokalitě zástavby RD. Sítě jsou zkolaudovány, komunikace čeká na
vyjádření Dopravní policie ČR.
c) Vybudování chodníku v odkanalizované části Horní ulice, po provedení akce
odkanalizování, v částce 586 289,- Kč
d) Vybudování chodníku napojeného z Horní ulice přes křižovatku k hasičské
zbrojnici 1 201 163,- Kč.
Pro obě trasy chodníků ve směru od začátku obce ze směru od Jaroměřic, až po
hasičskou zbrojnici.
e) Využít dotace vyhlášené MAS Rokytná jednak pro chodníky a dále pak pro
nové pracovní místo. I případně jiné dotační tituly vyhlášené MAS Rokytná .
Sledovat a reagovat na výzvu bude P. Sameš
f) Provedení inventur a inventarizačních komisí
g) ustavení komise kulturní a stavební

…………………………………………………..
Pavel Nedvědický, místostarosta obce

……………………………………………..
Miroslav Svoboda, starosta obce

