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Zápis ;/M/tt/IJI:I/

Z pracovní schůze zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou,
konané dne 17.února 2011v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou

Přítomni: Bláha Leoš Ing.
Hanzlík Marek Bc.
Berger Luboš DiS.
Bláhová Lenka Ing.
Drbohlavová Oldřiška MUDr.
Horký Ladislav Ing.
Ježek Zdeněk
Ledvinka Tomáš Ing.
Prokš Jaroslav

- starosta
- místostarosta
- zastupitel
- zastupitelka
- zastupitelka
- zastupitel
- zastupitel
- zastupitel
- zastupitel

Program:
1) Seznámení s pracovním návrhem rozpočtu obce
2) Seznámení s aktuálním stavem tzv. vratky státní dotace na výstavbu domů U Hradeb

adi) Po úvodním slovu starosty seznámil Bc. Hanzlík zastupitele s návrhem rozpočtu na rok
2011. Návrh rozpočtu bude kromě jiného podkladem pro jednání s bankou. Jde o návrh
členěný podle paragrafů a položek. Jde o návrh, který v sobě zapracovává všechny známé
závazky obce tak, aby mohl být hodnověrným podkladem pro další jednání s krajským
úřadem a Komerční bankou a.s.

adz) Zastupitelé byli seznámeni s aktuálním vývojem situace ve věci porušení podmínek
přidělení státní dotace na výstavbu malometrážních bytů v lokalitě U Hradeb. Prodejem
těchto nemovitostí byly obcí porušeny podmínky státní dotace a bude jí finančním
úřadem zřejmě vyměřena pokuta, sankce a penále od chvíle, kdy byly zmíněné
nemovitosti prodány. Dá se očekávat, že celková výše sankcí bude v řádu milionů Kč. Na
porušení podmínek dotace bylo zastupitelstvo obce v minulém období několikráte p.
Bláhou ap. Hanzlíkem upozorněno a tato skutečnost je doložena v několika zápisech ZOo
Bývalý starosta byl také pověřen ZO k dojednání celé záležitosti, což neučinil. Na
porušení dotace bylo Ministerstvo pro místní rozvoj upozorněno dopisem zastupitele ing.
Horkého z 24.1.2011. Současné vedení obce oznámí tuto skutečnost neprodleně na
příslušný finanční úřad.
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Dále byly na schůzi seznámeni zastupitelé s některými nesrovnalostmi, které byly objeveny
v účetnictví obce. Tyto doklady dokládají neoprávněné vyvedení finančních prostředků
obce v řádu statisíců Kč.

V důsledku aktuálního stavu se zastupitelé dohodli na odložení příštího zasedání OZ na
10.3.2011.

Nedílnou součástí zápisu z pracovní schůze zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou ze dne
17.2.2011 jsou dále uvedené přílohy poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj téhož dne:

1. Odpověď MMR č.j. 3217/2011-84 z 9.2.2011 na dopis Ing. Horkého
2. Dopis Ing. Horkého z 24.1.2011 adresovaný MMR
3. Návrh rozpočtu na rok 2011

Zapsal:
~~~

Bláha Leoš


