
Usnesení 
ze  zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 3/2013 ze dne 30.1.2013 

 

Místo konání zasedání ZO:   Obecní úřad Lipno nad Vltavou  

 

Přítomni:   Ing. Zdeněk Zídek,  Pavel Macák,  Luděk Máčka, Mgr. Marika Poslušná,  

                    Luboš Fenc 

              

 

Omluveni:  Petr Březina, Mgr. Jaroslava Smejkalová 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

č. usnesení :    22/2013: 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program  zasedání zastupitelstva obce 

Lipno nad Vltavou dne 30.1.2013. 

 

č. usnesení :   23/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního příspěvku na 

činnost OS LIPEN v roce 2013 ve výši 30.000,-- Kč s tím, že tento příspěvek bude 

vyúčtován k 31.12.2013. 

 

č. usnesení :   24/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku 

p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou. 

 

č. usnesení :   25/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo umístění satelitní antény na dům č.p. 27 

v obci Lipno nad Vltavou. 

 

č. usnesení :   26/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního příspěvku ZO 

ČSV Loučovice na činnost v roce 2013 ve výši 2.000,-- Kč s tím, že tento příspěvek bude 

vyúčtován k 31.12.2013. 

 

č. usnesení :   27/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenovou nabídku p. P. Grbače na 

vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Umělá ledová 

plocha Lipno nad Vltavou“ za cenu ve výši 46.000,-- Kč bez DPH. 

 

č. usnesení :   28/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenovou nabídku p. P. Grbače na 

vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: „Maják na 

pozemku p.č. 602/1 v k.ú.  Lipno nad Vltavou“ za cenu ve výši 86.000,-- Kč bez DPH. 

 

č. usnesení :   29/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Přílohu smlouvy o nájmu – číslo 

smlouvy 150077 na rok 2013 mezi Obcí Lipno nad Vltavou jako nájemcem a spol. 

Povodí Vltavy, s.p. jako pronajímatelem. 

 



č. usnesení :   30/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenovou nabídku spol. ČEVAK a.s. na 

akci: ČOV – obnova technologické části, strojní česle a lis na shrabky ve výši 583.000,-- 

Kč bez DPH. 

 

č. usnesení :   31/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou nemá námitek k udělení licence k provozování 

veřejné linkové osobní dopravy na linku 320027 České Budějovice – Lipno nad Vltavou. 

 

č. usnesení :   32/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ Lipno nad 

Vltavou na rok 2013 ve výši 195.419,-- Kč,  a to mimo rozpočet roku 2013. 

 

č. usnesení :   33/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo plnění rozpočtu obce Lipno nad 

Vltavou za rok 2012. 

 

č. usnesení :   34/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo odpisový plán obce Lipno nad Vltavou 

na rok 2013. 

 

č. usnesení :   35/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Hodnotící zprávu za rok 2012 pro 

vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Lipno nad Vltavou. 

 

č. usnesení :   36/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního příspěvku Fight 

Clubu České Budějovice ve výši 30.000,-- Kč na účast na MS organizace WSKU – karate 

ve dnech 5.-7.4.2013 v Istanbulu. 

 

č. usnesení :   37/2013 

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo, že v souvislosti s vedeným trestním 

řízením ve věci údajného nevýhodného prodeje pozemků, zadá posouzení postupu v této 

věci ze strany zastupitelstev obce Lipno nad Vltavou, která prodej pozemků realizovala, 

advokátní kanceláři BBH, Klimentská 1207/10, Praha 1.  

Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zmocňuje výše uvedenou advokátní kancelář 

k přijetí opatření v případě zjištění nesprávného postupu orgánů činných v trestním 

řízení vůči obci Lipno nad Vltavou. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Starosta obce:     Ing. Zdeněk Zídek      .………………………….                      

 

 

 

Místostarosta obce:           Pavel Macák        .…………………………. 


