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OBECNíÚRADLIPNICENADSÁZAVOU
psc58232

TEL./ FAX 569486 139

CÍslo 10/2007 dne 11.10.2007

ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA
LlPNICE NAD SÁZAVOU

cislo 10/2007 dne 11.10.2007
Ing. LadislavHorký, p. Jaroslav Prokš, , p. Petr Najbrt,
M. Hanzlík, Ing. Leoš Bláha p. Hulka, MUDr.Ondrák
-MUDr. Drbohlavová
-K. Dockal

Pritomni :

Omluveni
hosté
Ostatní
Overovatelé: p Prokš. MUDr.Ondrák
Zastupitelstvo obce 1e usnášení schopné

PROGRAM A Neprojednané body z minulých jednání OZ
( J. Prokš, Horký )
NOVÉ
Parkování námestí obce, hluk
Zdravotní stredisko , zubní lékarka
Základní škola, dodatek C. 3 znz. listiny ( výpujcka majetku obce) rozvoj
nedobytné pohledávky, zrušení
rozpoctové opatrení C.4
Výstavba sport. a soc. zázemí pro ZSa obec.
Dokonceníobnovy verejných ploch námestí 2008 ( sochy, WC,mobiliár)
Lokalita Hájek 210, návrh zástavby
WEB obce
Ruzné
Dumcp. 104 U hradeb, obsazení
prodeje pozemku
( J. Prokš, Horký )

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C
C1
C2

A Neprojednané body z minulých jednáni OZ
( J. Prokš, Horký )
-uprava odvodnení na vjezdu do f. Podhradí s.r.o. - bude rešeno naasfaltováním na stáv.
pojezdové plochy.
-starý hrbitov -jasany 25.9. RNDrHausvalterová, ,15.10. I.Dundychová, Dr.Fetterová
( Pamatk.úrad ) , následne bude rozhodnuto.

8 NOVÉ
81 Parkováni námesti obce, hluk

stížnosti obyvatel na omezení prujezdnosti pred hostince C.Koruna , parkování na vyhrazených
místecha znacnýhlukz provozurestauracníhozarízení .Obec vyzváním Policie CR, príp. Mest. Policie
Svetlán.S. bude rešit zajištení prujezdnosti a dodržování zákazu parkování komunikace v prostoru
autobusové zastávky. K-hlukuz predzahrádek . bude jednáno s provozovateli o zajištení provozu s
omezením ve vecerních hodinách.
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E-mail:obec@lipnicens.cz
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KBHavlíckuv Brod
c. úctu 3325-521/0100



---

Provozovatelé zarizeni budou pred zacátkem sezony upozorneni na platnost obecne závazné vyhlášky.
Dosudplatná vyhláška bude bude doplnena o prislušná ustanove~.
Návrhvyhlášky predloži HUO,
Schválenivyhlášky DUBEN2008

82 Zdravotnistredisko t zubni lékarka
MUDr.Skocovskáje omluvena z jednáni. Problematika objektu ZSvcetne návrhu immobil.
pristupu a využiti podkrovniho prostoru je zadána k rešeni arch. D. Hromadovf, HB.

83 Základni škola t dodatek c. 3 zriz. listiny (výpujcka majetku obce) ro~oj
HUOseznámil ZOs obsahem smlouvyo výpujce
ZOschvaluje Smlouvuo výpujcce movltého a nemovitého majetku mezi Obci Lfpnicen. Sáze a
prispevkovouorganizaci Základni škola, Základni umelecká škola a Materská škola Lfpnicenad
Sázavou.
hlasováni PRO všichni
ZOschvaluje úplný text Zrizovaci listiny prispevkové organizace Základni škola, Základni
umelecká škola a Materská škola Lfpnicenad Sázavou po doplneni o dodatek c. 3. ze dne
6.9.2007
hlasováni PRO všichni
Zatepleni Zš
dokumentace komplexniho zatepleni novébudovy Zš vc. výmeny oken je zpracováváno, je zadán
energetický audit . Jedná se o podklady pro získáni dotace .
Administrativne se predpokládá podání ješte v tomto roce

84 nedobytné pohledávkyt zrušeni
ZOsouhlasí se zrušením nedobytných pohledávek ve výši 26.942,50.
Hlasování PRO všichni

85 rozpoctové opatreni c. 4
Návrh ROc. 4 byl projednáno FYdne 11.10 a doporucen zastupitelstve ke schválení.
Jedná se o opatrení kde nedocházi k zmene objemu prijmu, ani výdaju, pouze prerozdelení
prostredku mezi úcty
v prijmech 21 zmen, 84 zmen ve výdajich a 1 zmena ve financování
Hlasování PRO všichni
Ing. Bláha navrhuje provedeni kontroly cerpáni prostredku na ZOobce stanovené priority
rozpoctu 2007
Zajisti HUO do data 2. projednáni rozpoctu

86 Výstavba sport. a soc. zázemi pro ZSa obec.
Výstavba sportovniho zázemi je rešena jako stavba sOu'llsicise stávajíci sportovní plochou. Spolecné
využiti pro Zš a obec je nutné s ohledem na min. podil obce pri spolufinancováni .
VýZvou k DOdáni nabidkv byli obeslány :
Brodská stavební spol. s r.o. Lfpnice nad Sázavou 200
Stavointerfer s.r.o.Kozi 201 Havlíckuv Brod
Ing. Josef STRNADÚdolní1080 HavlíckuvBrod
U Vojtecha -stavebni a bchodni spolecnost s r .0. Masarykova3580 HavlíckuvBrod
POZEMSTAV HB s~r.(); Havírská 1021 Havlíckuv Brod

Výzvak podáni nabídek byla zverejnena na úredni desce obce a internet. stránkách



ZO rozhodlo o prideleni zakázky f. Stavointerier s.r.o.
v nabídkové cene 3.842.745,- bez DPH
Smlouvao zhotovení dila bude upravena : snížení ceny -zastrešení 334 tis. kc , prístupové schodište ZŠ
274 tis. ,zmena rešení ZT a kanalizace objektu ( puvodne 621 tit sníž. na 400 tis. Kc ) t.j. celkové
snížení ceny o 829 tis. Kc.
Celkovová cena po sniženi rozsahu cini 3.013.000,- Kc bez DPH, t.j. 3.585.470,- Kcvc. DPH
Ustanovení o fakturaci bude upraveno tak, aby umožnovalo vycerpání st. dotace MFpro rok 2007,
rovnež sankce za dokoncení hrubé stavby do konce r. 2007. Od 20.3. nelze zasahovat do hrací plochy.
Objekt bude pojišten proti poškození behem stavby.
Uzavrenímsmlouvyje poveren starosta obce.
Zahájení prípravných prací stavby 18.10.
Termín dokoncení stavby 30.6.2008
HLASOVÁN( pro Horký, Prokš,Hulka,Ing.Bláha,P.Najbrt, K.Celeda,Mudr.Ondrák

Zdržel M. Hanzlík

B7 Dokonceni obnovy verejných ploch námesti 2008 (sochy, WC, mobiliár)
Ve veci prípravy stavby ZO rozhodlo vypustit rekonstrukci verejného WC . Návrh na dovybavení

jednotným mobiliárem celé plochy námestí vcetne informacního systému bude diskutován , a zadán k
ocenení s predstihem . H~P pilíre a telef. sloupky upravit.

B8 Lokalita Hájek 210, návrh zástavby
CSI( centrum staveb. inženýrství) predložil návrh na zástavbu lokality. Je navrženo cca 24

pozemku pro trvalé bydlení a zbývající cást je využita pro komercní využití (individuální rekreace atp
Lokalitou není nove vedena státní komunikace, predpokládají se pouze smerové a výškové úpravy
stávající st. komunikace .
ZOnemá k predloženému návrhu výhrad, požaduje blíže specifikovat rozsah a smluvní podmínky
spolupráce, rovnež delení na investicní cásti. Návrh bude projednán se zpracovatelem ÚPobce.
Na dalším jednání ZObude návrh dále projednáván.

B9 WEB obce
Od VI1I2oo6byly postupne zavádeny ofic. stránky obce na adrese obec@lipnicens.cz.

spravované pracovníkyobecního úradu. Drívejšístránky ( lipnice@unas.cz ) vedl Mgr. Fr. Rocek, který je
nadále vede jako vlastní www stránky.
ZOtouto cestou dekuje p. Rockoviza dosavadní cinnost.

C Ruzné
C1 Dum cp. 104 U hradeb, obsazeni

Dosavadnínájemníci cp. 104 budou obesláni výpovedí z nájmu k datu 15.12.2007
C2 prodeje pozemku

Dríveodsouhlasený prodej parc.c. 888 o výmere 94 m2 ( z 18.12.2000) p. Ing. Františku
Kubíckovi Novodvorská1097/126 Praha 4 Bráníknadále platí. KupujícízajistJ podklady pro
prodej.

C3 COMAs.r.o. Policka 572 01 žádost o umístení retranslacní stanice ( cp. 2 )
Zádost byla projednána, s tím, že bude ošetren dosavadní smluvní vztah s jiným nájemcem (
Telecom )

USNESENI
Body jednáni obecního zastupitelstva

B3 Základni škola, dodatek c. 3 zriz. listiny (výpujcka majetku obce) rozvoj
B4 nedobytné pohledávky , zrušeni
B5 rozpoctové opatreni c. 4
B6 Výstavba sport. a soc. zázemi pro ZSa obec.

HLASOVÁNí
ZAPSALI
OVERILI

pro všichni
p. Horký,
p. Prokš , MUDr. Ondrák

Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. LadislavHorký
hlasování pro všichni


