
 

 

ZÁPIS č. 2 

 

ze schůze zastupitelstva Obce Lipec konané dne 4.2.2019  na OÚ v Lipci v 18.30 hod 

Přítomni: p. Kurzová, p. Havrda, p. Piskačová,   p. Toman,  p. Doležal, p. Jehlička, p. Tomanová 

Omluvena :  

     Schůzi zahájil starosta obce Josef Havrda , zjistil, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a 

schůze je oprávněna přijímat právoplatné usnesení. 

 Dále byl stanoven :  

Zapisovatel : paní Kurzová 

Ověřitelé zápisu : p. Piskačová, p. Toman 

Celkem členů   7 

Program schůze :  

1) Kontrola zápisu, program ZO 

2) Žádost na VPP – úřad práce 

3) Prodej pozemku 

4) Inventarizační zpráva za rok 2018 

5) Různé 

1) Kontrola zápisu, program ZO  

           Byla provedena kontrola zápisu z min. schůze. Zápis byl schválen jednohlasně.  

      Starosta seznámil ZO s dnešním programem. Program byl schválen jednohlasně.  

      Hlasování :               7 – pro                                   0 – proti                                 0 – zdržel se     

      U s n e s e n í :  ZO schvaluje zápis z minulého zasedání a program na dnešní schůzi. 

2) Žádost VPP – úřad práce 

     Starosta navrhl podat žádost na úřad práce na jedno místo na veřejně prospěšné práce v obci.  

         Hlasování: 7-pro   0-proti    0-zdržel se     

     U s n e s e n í :    ZO souhlasí a schvaluje podat žádost a pověřuje starostu jednáním s úřadem 

práce.  

 



 

3) Prodej pozemku 

      Starosta informoval ZO, že manželé P. čp. 61 podali žádost  na koupi pozemku 91/1 o výměře 780m
2
. 

Záměr na prodej pozemku byl vyvěšen 14.1.2019 do 4.2.2019 a nebyly k němu žádné připomínky.  

Hlasování:  7-pro               0-proti    0-zdržel se 

U s n e s e n í :  ZO souhlasí a schvaluje prodej pozemku 91/1 o výměře 780m
2 
manželům P. čp. 61 za 

cenu 27 300,-Kč. Pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.  

4) Inventarizační zpráva za rok 2018 

      Starosta předložil ke schválení inventarizační zprávu za rok 2018. 

Hlasování :           7 – pro    0- proti   0- zdržel se 

U s n e s e n í : ZO souhlasí a schvaluje inventarizační zprávu za rok 2018. 

5) Různé 

a) Starosta informoval ZO, že el. přípojka na obecním place (u OU) musí být propojena s 

rozvodnou skříní, kde bude umístěn elektroměr. Po krátké diskusi ZO pověřilo 

starostu a pana Tomana se zajištěním této akce. 

b) Starosta informoval ZO, že pan J. V. uživatel domu čp. 92, se dostavil na OU v úředních 

hodinách dne 4.2.2019 a informoval o stavu špatné vody v jeho kopané 4,5m hluboké 

studni. Výsledky rozboru vody, které by toto dokazovaly nebyly předloženy.  

ZO bere na vědomí.  

c)  Zastupitelka paní Piskačová navrhla uskutečnit Jarní setkání pro lipecké ženy v místním 

pohostinství. ZO se po krátké diskusi dohodlo, že uhradí náklady na tuto akci.  

 

 

Schůze skončila ve 20.30 hod                                                              Příští schůze  4.3.2019  

                                                                          (Nebo dle potřeby) 

 

 

 Ověřovatel:                 Ověřovatel:  

 

 

 Josef Havrda - starosta 


