INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LIPNO ZE DNE 29.BŘEZNA 2019.
Přítomni: ing. Bartošová E.,ing. Böhm J.,ing. Polcarová I.,Ullmann K.,
Čech J.,Kocek P.
Omluven: ing Cimpa L.
Jednání se řídilo jednomyslně schváleným programem.
Zapisovatelkou byla určena p. Novotná K.
Ověřovateli byli určeni Ing. Bartošová E.,Ullmann K.
Odpisový plán Základní školy Lipenec na rok 2019 – 6x pro ( schváleno)
Účetní závěrku Základní školy Lipenec za rok 2018 s přebytkem 4726,60
Kč,který bude převeden do rezervního fondu – 6x pro (schváleno)
Snížení počtu členů školské rady ZŠ Lipenec na 3 členy – 6x pro
(schváleno)
Rozpočtové opatření 3/2019 – 6x pro (schváleno)
Směna pozemků parc.č. 431/25, 547/2, 541/34, 541/14,3 ( 4876m2) za
pozemek parc.č. 161/1 (5048m2) v k.ú. Lipno - 6x pro (schváleno)
Odkup pozemku v kú Lipno parc.č. 93 – žádost bere ZO Lipno na
vědomí,bude řešeno na dalším zastupitelstvu- 6x pro (schváleno)
Různé:
- možnost vaření obědů pro naše občany v ZŠ Lipenec,rozvoz zajistí obec
na své náklady - bude provedena nezávazná poptávka od občanů
- Hasina Lipenec – částečné uzavření komunikace pro vjezd vozidel z
důvodu tvoření černé skládky
- podání žádosti na instalaci měřičů rychlosti v Drahomyšli
- kotlíkové půjčky – bude provedena nezávazná poptávka od občanů

Diskuse:
- požadavek na odstranění betonových kanalizačních rour včetně
odstranění valu ze zeminy (tvoří se zde černé skládky)
- žádost o provedení přípojky vody ze školní studny na fotbalové hřiště k
zavlažování trávníku
- pan Jurášek poděkoval všem kteří se zúčastnily brigády na odstranění
spadlé větve ze zadního rybníka v Lipně
- dále dotaz jak pokročilo zajištění vstupů do opuštěných staveb a jak
probíhá odstranění autovraků v Lipně a Lipenci
- pí. Bartošová vznesla dotaz ohledně vstupu obce do mikroregionu
(starosta se sejde se starostu Tuchořic a zjistí podrobnosti)
- pí. Bartošová vznesla dotaz zda na obci vedeme kroniku (informace do
dalšího zastupitelstva)
Usnesení a závěr.

Zapsala: Novotná K.

Ověřili: Ing. Bartošová E.
Ullmann K.

