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OBECNíÚRADLIPNICENADSÁZAVOU
psc 582 32

TEL./ FAX 569 486 139

éíslo OS/2007 dne 10.5.2007

ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA
LlPNICE NAD SÁZAVOU

cislo OS/2007 dne 10.5.2007
Ing. LadišlavHorký, p. Jaroslav Prokš, , p. Karel Celeda , p. Petr Najbrt,
M. Hanzlík, Ing. Leoš Bláha p. Hulka, MUDr.Ondrák
MUDr.Drbohlavová,

Pritomni :

Omluveni
hosté
Ostatní
Overovatelé: P. Najbrt, p. Hanzlík
Zastupitelstvo obce je usnášeni schopné

PROGRAM A Neprojednané body z minulých jednání OZ
( J. Prokš )
NOVÉ
CARODEJTEK07
Azalea CZECH2007
úpravy obecního úradu pronájem AGMediance/ EMCOsmlouva
Zabezpecení radnice, námestí
návrh úprav plochy vrchní cásti námestí ( arch. Burian )
umístení inf.tabulí, zelen, lavicky
Ruzné
, pošta, žádosti, prodeje pozemku, rozjednané, uzavrení smluv

B
B1
B2
B3
B4
B5

C
C1

PROGRAM' A Neprojednané body z minulýchjednáni OZ
ZOdne 12.4.

A1. zprujezdneni ..trávné cesty" jednáni ZO12.4.
zprujezdneni cesty a zajišteni bezpecnosti pozemku na ni je již z 85 dokonceno.
ZOpoveruje místostarostu zajistením souladu evidence v KNdle soucasného stavu.
Následne bude jednáno o úprave vlastnických vztahu
prípravou podkaldu je poveren nadále mistostarosta

C31 odkoupení ~~sti poz. 38/1 na kterém se nachází studna" U Cáslavkých"
ZOsouhasí s cenou 100,-Kc/m2

Ve veci dodatecného projednáni dríve nedojednaných bodu je nadále poveren místostarosta

B NOVÉ
B1 CARODEJTEK07, JINÉAKCE

jednalo se o soukromou akci, vzatou na vedomí obecním úradem zastoupeným starostou obce,
uskutecnenou na pozemcích pronajatých TJ Sokolv Lipnicinad Sázavou
Kprubehu akce byla podána stížnost 45 obyvatel obce podepsaných na spolecném podáni
doruceného na obecnímu úrad 10.5.
Predmetemstížnostije nadmernáhlucnostv nocníchhodinách, délka trváníakcea neporádek
na hrbitove
Požadavkem obyvatel obce je zákaz konání obdobných akcí na katastru obce
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Záver: akce presáhla obecne prijatelný rámec, který by neobtežoval obyvatele okolni
zástavby.
Na základe probehlé diskuse se zastupitelstvo obce usneslo:
-v rámci územniho plánu vymezit plochy" zona zábavy" - letni amfiteátr a okoli
- variantne vyhledat územi vhodné pro porádáni menšich akci s hudebnim doprovedem

a casovýmomezenim doby trváni
- stanovit dobu ukonceni všech akci v letnim amHteátru na 01.00 hod.

ZO projednalo souvislost mezi touto akci a akci pripravovanou na 1.2.9. MAKECONECTION FESTIVAL
s tim že tato akce s predpokládanou úcasti až 8. tis. návštevniku je mimo jiné také porádána na územi
navazujicim na plochy nového hrbitova nebude v katastru obce realizována .

hlasování proti - Horký, Prokš. Ondrák. Celeda, Najbrt, MUDrDrbohlavová, Ing. Bláha, p. Hulka
pro - Hanzlik

B2 Azalea CZECH2007 28.4.2007
Slavnost pripomenuti clenstvi CRv NATOprobehlo dustojne.
starosta obce podal návrh na posunuti casu konáni bliže k veceru

B3 úpravy obecniho úradu pronájem AGMediancel EMCOsmlouva
dosavadni smlouva 400,- 1 mes 18 m2 + užívané prostory pred obradní sini
predbežná dohoda úpravy OÚcca 40 tis. , plocha 36 + 10 m2 cena 1.000,-1 mes.

na 2 roky od 1.7.
skutecnost 46 m2 , náklady 180 tis.

návrh nájemné ve výši 1.500,- Kcl mes. na 10 let
S návrhem bylo smlouvy o pronájmu bylo ZOseznámeno.
Navrženávýše nájmu bude proverena HÚOa to v souvislosti s obecne platnými ustanovenimi o
výši nájmu v case a míste obvyklém. ( souvislost s Ceskou Poštou)
Na následujicim jednáni bude budou podminky smlouvy dojednány.

B4 Zabezpeceni radnice, námesti
Obecpodalažádosto grant na zabezpeceníobjektu radnicea prostorunámesti,které bybylo
monitorováno kamerami se záznamem .

Vté souv.islostiIng. Bláha pri pomel sledováni dalšich grantu mj. oprava komunikaci, ci Bílé
veže apod. -~.

sledovánim a podávánim podkladu pro ziskáni grantu je prubežne poveren starosta a HUO

BS návrh úprav plochy vrchni cásti námesti ( arch. Burian )
umisteni inf.tabuli, zelen, lavicky
V prípade získáni grantu na porízeni inf. systému v obci predpokládá se zrízení až 5 ks inf. tabuli
s mapou obce a více smerových tabulek navádejícich na turistické cile v obci.
K predloženému koncepcnimu návrhu využiti prostoru v horni cásti námesti nebyla podána
negativni pripomínka.
Bylokonstatováno unmistovat info tabule uvážlive .
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C Ruzné
pošta, žádosti, prodeje pozemku, rozjednané, uzavrení smluv

C1 Zádosti o pronájem bytu v domu pro seniory Stromovka
V soucasné dobe je evidováno 13 žádostí,
volné jsou 3 byty, s tím, že 1 bude ponecháván jako rezerva.
ZOnavrhlo uzavrení smouvyo nájmu.
A. Petrícková , V. Myslivec,M. Motycková.
Jednáním o uzavrení smlouvyje poveren starosta a HUO
Hlasování pro všichni

C2 Stížnosti
ve veci podávanýchstížnostína neoprávnenévstupyna pozemek,ci zaústováníodpaduna
cizí pozemky, ci zrícení tarasu na cizí pozemky, atp. ZOkonstatuje , že dle správního rádu
obecní úrad postupuje veške ré stížnosti presahující kompetence obecního úradu k príslušnému
správnímu orgánu k projednáni. ( Nest.úrad HavLÍckuvBrod)
zodpovídá HUO a starosta obce

USNESENí
Body jednání obecního zastupitelstva

B1 CARODEJTEK07, JINÉ AKCE
C1 Zádosti o pronájem bytu v domu pro seniory Stromovka

HLASOVÁNí: pro všichni
ZAPSALI p. Horký,
OVERILI p. Najbrt p. Hanzlík
Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký.
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