Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.1.2012

Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Píša
Pavel, Navrátil Luboš,
Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny
Program :
1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. INAPRO s.r.o. - vyjádření k projektové dokumentaci
4. Smlouva o koupi pozemku
5. Různé
6. Došlá pošta
7. Diskuse
8. Závěr
K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš
K zápisu z minulé schůze uvedl dále pan Kysela :
K výstavbě letiště v Plané svolá ředitel letiště poradu starostů.
Kompostárna Vrábče - je v současné době ve stadiu přípravy, starosta obce Vrábče potřebuje
ještě vyjádření starostů okolních obcí.
Webové stránky obce Lipí - firma již předložila dvě možnosti grafického zobrazení - nutno
vybrat konkrétní variantu.
Kontrolní prohlídka stavby oplocení na pozemku p. Stejskala - z rodiny p. Stejskala se nikdo
nedostavil , další termín jednání je 14.února 2012
K bodu 2
Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš, ověřovateli zápisu paní Honnerová Jana a pan Čutka Pavel
K bodu 3
Firma INAPRO s.r.o. předložila žádost o položení kabelové přípojky NN u RD pana Matějčka nutno ještě upřesnit ochranu kabelu NN a následnou opravu vozovky.

Usnesení č. 1/2012 - ZO souhlasí s provedením přípojky NN k RD pana Matějčka s použitím
chrániče kabelu NN a s provedením opravy vozovky dle návrhu obce.
Hlasovánní: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4
Usnesení č. 2/2012 - ZO pověřuje starostu obce pana St.Kyselu k podpisu kupní smlouvy ke
koupi pozemku č. p.271/1 v k.ú. Lipí mezi obcí Lipí a paní Šárkou Laiblovou za cenu 80 Kč za 1
m2
( celková cena pozemku činí 96 880 Kč)
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5
Různé:
a) Česká investiční žádá po obci Lipí náhradu ušlé škody za zmařený investiční projekt v částce
151 961 000 Kč
b) ČESKÁ INVESTIČNÍ CZ, a.s. v likvidaci, požádala soud o rozšíření žaloby, kterou podala
proti STUDIU DOLMEN s.r.o. a Obci Lipí, o Ing. arch. Libora Jiříka a Ing. arch. Vladimíra
Mlse. Usnesením č. 13Cm 200/2011-38 jí bylo vyhověno. ČESKÁ INVESTIČNÍ CZ, a.s. žaluje
výše uvedené organizace o zaplacení částky 19 209 243,- Kč.
Plesy tombola - dle nového loterijního zákona je každá organizace, pořádající tombolu na plese,
povinna požádat obec o povolení k pořádání tomboly. Dle zákona je možné požádat OÚ o
povolení k pořádání více tombol za jeden poplatek á 5000,- Kč.
ZO souhlasí aby společenské složky v obci pořádající v letošním roce bál, požádaly společně o
toto povolení.
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Dotazy OV Kaliště:
ÚP - termín projednávání s veřejností - Ing.Krátký konzultuje ještě s ing. Smitkou textovou část předběžný termín projednávání s veřejností je konec března, začátek dubna 2012
Kanalizace u Jeřábků - v současné době nevyhovovuje počasí , předběžný termín plnění akce je
březen 2012
E on - uložení vzdušného vedení NN v Kalištích - p. Balek projedná další postup s pracovníky
firmy E on
Web. stránky obce - návrhy jsou předloženy, nutno vybrat příslušnou variantu
K bodu 6
Došlá pošta viz příloha
K bodu 7
Diskuse:

Pan Balek uvedl, že je nutno zpřehlednit systém pozemků určených k výstavbě ČOV v obou
částech obce a předjednat s majiteli těchto pozemků případnou výměnu či odkup. Dále zdůraznil,
že je nutno zhodnotit částku projektové dokumentace a poté vejít ve styk s firmou, která bude
stavbu provádět včetně dotací a územního řízení ( nejlépe do března 2012).
K bodu 8
Závěrem pan starosta poděkoval za účast a schůzi v 20.50 hod ukončil.
Ověřovatelé zápisu - paní Honnerová Jana:
pan Čutka Pavel:

