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ZÁPIS Z JEDNÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA
LlPNICE NAD SÁZAVOU

císlo 06/2007 dne 7.6.2007
Pritomni: Ing.LadislavHorký,p. JaroslavProkš,, p. KarelCeleda, p. PetrNajbrt,

M. Hanzlík, Ing. Leoš Bláha p. Hulka, MUDr. Ondrák, MUDr.Drbohlavová
Omluveni
hosté
Ostatní
Overovatelé: p. Hanzlík , Mudr. Drbohlavová
Zastupitelstvo obce ie usnášení schopné

B
B1
B2
B3.
B4

Neprojednané body z minulých jednání OZ
( J. Prokš )
Jednací rád
NOVÉ
zápisy z jednání za
úpravy obecního úradu pronájem AGMediancel EMCOsmlouva
technická skupina obce
odkoupení objektu cp. 48 Lipnice nad Sázavou

PROGRAM A

C Ruzné
C1 , pošta, žádosti, prodeje pozemku, rozjednané, uzavrení smluv

A Neprojednané body z minulých jednáni OZ
Dum pro seniory provoz okoli domu zajištuji pracovnici obce, ne vždy se vše zvládne

vcas
seznam stavebnich a údržbových praci
-je zaveden, nejede se podle nej, ponevadž je velké množstvi dalšich praci , které seznam
narušuji
Zverejnováni informaci na WEB-zajištují starosta a HÚO, ne vždy se však podarí všechny
aktuální inforl'i1acezverejnit vcas a ve správné forme -je nutné stav vylepšit
WEB -doplnit o kontakty na SHLipnice , oteviraci doby Parnátniku JH ......

zprujezdneni trávné cesty -ve veci overení platnosti stavebních povolení , kolaudaci a
pristaveb rekreacnich objektu na výzvu obce nereagovali sdelením manž. Pokorní, Maršounovia
Ružickovi. Ostatni majitelé domu sdelili své zámery ci doložili skutecný právní stav.

Jednaci rád
Starosta obce s HÚOprovedli doplneni textu Jednaciho rádu se zmenami
-konkretní terminy jednání zastupitelstva budou aktualizovanou prílohou
-54 doplnen odst. 5 - zasílání pozvánek el.poštou spolu se zápisem z minulého jednáni
-§6 doplnen odst. 3 -neprojednané body se zarazují do pristiho jednáni zastupitelstva
-§8 DOPLNENTEXT ODST. 4 - za kontrolu neprojednaných bodu zodpovídá mistostasrosta
Naprištímjednání za bude jednací rád s navrženýmiúpravamischválen.
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B NOVÉ
B1 zápisy z jednání za

Ing. Bláha podal pripomínku k textu zápisu z jednání ZO 10.5. bod B1Carodejtek 07.
s návrhem prijetí textu jiného.
Zastupitelé k veci meli diskusi a následne bylo hlasováno o zmene textu .
pro zachování textu 5 Horký, Ondrák, Celeda .
pro 4
záver: puvodní text bude ponechán

B2 úpravy obecního úradu pronájem AGMediance S.LO. Žirovnická n2389 Praha 10
smlouva o pronájmu

predložený text pronájemní smlouvy byl v zatupitestvu projednán s pripomínkami:
-úklid -pouze spolecná cást vstupní chody
-právo pruchodu na dvur za OÚ
-služby ( spotreba vody ) nebude úctována
-doložit kopií fakturu za provádené opravy se soupisem techto prací
nájemní smouva se uzavírá od 1.6.2007 - 31.5.2017 za cenu provedených oprav tj. 180.000,-.Kc
ZOza podmínky splnení pripomínek souhlasí
pro uzavrení smlouvy 8
zdržel p. Celeda

B3 Technická skupina obce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s textem dopisu který upoiornuje na špatnou pracovní
morálku pracovníku technické skupiny obce. Starosta následne upozornil všechny pracovníky
obecního úradu na nezbytnou nutnost udržování pracovní morálky.
Pracovníkem povereným k jejich rízení je místostarosta p. Prokš.
Navrženou variantou ( Ing. Bláha) je proverit možnost zámeny pracovního vztahu za smluvní
( je poveren HUO)
Starosta obce je poveren podáním odpovedi na podanou písemnou pripomínku.

B4 odkoupeni objektu cp. 48 Lipnicenad Sázavou
7.6. 2007 byla uhrazena záloha ve výši 300.000,- Kcza odkoupení nemovitosti cp. 48 vcetne
prilehlých pozemku od p. Perinové . Zbývající cástka ve výši 300.000,- bude uhrazena do 2
mesícu .
M.Hanzlík a Ing. Bláha vyjádrili nesouhlas s odkoupením nemovitostí s ohledem na nejistotu
financního zajištení rekonstrukce objektu ci opodstatnenosti jeho využití pro potreby obce.
Bylvznesen dotaz na zajištení financních prostredku v rozpoctu obce na nákup nemovitosti
( zajistí HUOdo príštího jednání ZO)
O odkoupení nemovitosti rozhodlo drívejší zastupitelstvo obce
Ing. Bláha navrhuje dále prehodnotit zámer rekonstrukce nemovitosti nákladem obce.
Vté souvislosti byl pripomenut dosud nedorešený problém zápisu nemovitosti cp. 49 na LV
10001 pro Obec Lipnice n. Sáz.
zodpovídá starosta
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C Ruzné
C1 Oznámeni o poškozeni lesniho majetku

ZO bylo seznámeno s podánim trestniho oznámení na firmu J.H.C. spol s.r.o. Jindrichuv Hradec
podanouZ. ježkem , která poškodila lesní majetek obce kácením 12 ks vzrostlych borovic na
poz. pc.c 313/3. Skodave výši 28.639,- Kc bude uplatnena k náhrade:

C2 žádost o prevod poz. p.c. 1770/1 , výmera 10677 m2 ostatni plocha -hrbitov
byla projednána zastupitelstvem , které odsouhlasolo její podání na Úrad pro zastupováni státu
ve vecech majetkových pracovište Havlíckuv Brod.
zodpovídá starosta

C3 Verejné osvetleni
u cp. 303je dlouhodobenefunkcníosvetlení. NaopravubudeupozornenprovozovatelYO.
zodpovídámístostarosta

C4. Úprava parkováni u zdravotniho strediska
ZO souhlasí s provedením úpravy parkovaci plochy pri východní strane zdravotního strediska - 3
x vyhrazené místo .

C5 MUDr.Ondrák upozorni( špatný zdravotni stav jasanu u starého hrbitova.
Kposouzenistavu budeprizvánznalec.
zodpovídástarosta .

Bylvznesen požadavek na provedení údržby krajnice a výrezu náletu podél komunikaci smer
Volichov, a Svitalka -písemná výzva
zodpovídá místostarosta

USNESENí
Body jednáni obecniho zastupitelstva

B1 zápisy z jednáni ZO
B2 úpravy obeCního úradu pronájem AGMediance s.r.o. Žirovnická n2389 Praha 10

smlouva o pronájmu
C2 žádost o prevod poz. p.c. 1770/1 , výmera 10677 m2 ostatni plocha - hrbitov

HLASOVÁNí
ZAPSALI
OVERILI

pro všichni
p. Horký,
p. Hanzlik, Mudr. Drbohlavová

Za vecnou správnost zverejneného zápisu zodpovídá Ing. Ladislav Horký
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