
 

 

USNESENÍ č. 1/2014 

z veřejného zasedání ZO Lopeník, konaného dne 12. 12. 2014 

Zastupitelstvo obce Lopeník ve znění zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení): 

1. Schvaluje  

a) program jednání v navrženém znění 

b) doplacení částky za sepsání kroniky (2010-2013) v celkové výši 2.900,- Kč 

c) rozpočet obce Lopeník na rok 2015 

d) rozpočtový výhled na léta 2016 - 2020 

e) návrh rozpočtového opatření č. 4/2014 

f) Dodatek č. 1. k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního 

systému územní identifikace, adres a nemovitostí 

g) Žádost o vyslovení souhlasu s Dodatkem č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení 

zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí z důvodu 

nedostatečného personálního zázemí obce pro vykonávání dané agendy 

h) nákup a instalaci poměrových měřičů tepla pro budovu č. p. 215 od f. Techem, spol s r. o. 

i) neposkytnutí finančního příspěvku pro Fond Rafael dětem ve výši 800,- Kč  

j) neposkytnutí finančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené ZK, o. p. s 

k) Smlouvu o zápůjčce Místní akční skupině Bojkovska, 687 71 Bojkovice, IČO 270 122 39 na 

předfinancování projektu spolupráce ve výši 30.000,- Kč 

l)  směrnici č. 5.1/2014 pro provedení inventarizace majetku a závazků  

2. Bere na vědomí 

a) informace o tříkrálové sbírce 

b) informace o zimní údržbě komunikací 

c) informace o plánovaných a uskutečněných opravách 

d) jmenování IK 

e) informace o výzvě MMR k podávání žádostí o dotace 

f) informace o plánu výměny topení v budově č. p. 211 

g) informace o dotazníku pro občany – plán rozvoje obce 

h) informace o možnosti zřízení SMS služby 

i) informace o možnosti získání nádob od společnosti EKO-KOM 



 

 

j) informace o kalamitě v Bošáčkách 

k) informace o možnosti koupi pozemků p. č. 834/3 a 835/2 

 

3. Pověřuje 

a) starostu Romana Bučka k podpisu Dodatku č. 1. k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení 

provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 

b) starostu Romana Bučka k podpisu žádosti o vyslovení souhlasu s Dodatkem č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 

územní identifikace, adres a nemovitostí z důvodu nedostatečného personálního zázemí obce 

pro vykonávání dané agendy 

c) starostu Romana Bučka k podpisu smlouvy o zápůjčce Místní akční skupině Bojkovska, 

Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, IČO 270 122 39 na předfinancování projektu spolupráce ve 

výši 30.000,- Kč 

 

Hlasování Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

V Lopeníku 12. 12. 2014 

 

 

 

 

     ….…………………………                              ……..……………………… 

          Tomáš Kalous                                Roman Buček 

     místostarosta obce                                                                           starosta obce 


