
Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Lipka 
konaného dne 8. 11. 2017 od 18.30 hod. v obecní klubovně 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Přítomni: Arnošt Juránek, Petr Štieber, Marie Kesnerová 

Omluveni: Dana Kacálková, Milan Kacálek  

 

 

 

1. Zahájení jednání 

Předseda OV p. Juránek přivítal přítomné členy OV, omluvil nepřítomné a konstatoval, že osadní 

výbor je usnášeníschopný a navrhl řídit se následujícím programem: 

1) Úvod jednání. 

2) Schválení výdajového rozpočtu na rok 2017. 

3) Informace o oslavách 450 let od první zmínky města Králíky v roce 2018. 

4) Vybavení obecní klubovny. 

5) Diskuze a závěr jednání. 

 

2. Schválení výdajového rozpočtu na rok 2017 

Město Králíky přidělilo rozpočtem města k využití pro Osadní výbor Dolní Lipka v roce 2017 částku 

11.614,- Kč. Ve výdajovém rozpočtu OV pro rok 2017 byla částka rozdělena do tří položek - nářadí 

pro údržbu obecního hřbitova (uloženo a uzamčeno bude v márnici) - 3.000,- Kč, pro pořádání 

společenských akcí - 3.000,- Kč a zbývajících 5.640,- Kč bude využito k vybavení klubovny. Sekání 

trávy kolem klubovny a na hřbitově bylo v roce 2017 prováděno z osobních prostředků členů OV. 

Usnesení: OV schvaluje výdajový rozpočet Osadního výboru Dolní Lipka pro rok 2017. 

Hlasování: 3:0:0  

 

3. Informace o oslavách 450 let od první zmínky města Králíky v roce 2018 

Předseda informoval přítomné členy OV o záměru města oslavit v příštím roce 450. výročí od první 

písemné zmínky o Králíkách. Požádal členy OV o to, aby zvážili, jak by se mohla Dolní Lipka k 

oslavám aktivně připojit. 

Usnesení: OV bere na vědomí informaci o oslavách 450. výročí první písemné zmínky o městě 

Králíky. 

Hlasování: 3:0:0 

 

4) Vybavení obecní klubovny 

Podrobně se OV věnoval soupisu věcí (vedle opravy kliky z klubovní místnosti vně objektu), jimiž je 

zapotřebí dovybavit obecní klubovnu. Shodli se na tomto: 

- doplnění šamotové výplně krbových kamen, 

- nákup 20 ks půllitrů na pivo, 

- nákup 30 ks malých a 30 ks velkých štamprlat, 

- stojanové, přenosné lampy, 

- jedno velké balení toaletního papíru, 

- 1 ks smetáku, 

- 1ks rohožka do vstupního vestibulu, 

- 6 ks malých ročníků, 

- 3 ks tekutého mýdla (pro WC a kuchyň), 

- 2 ks desinfekce do záchodových mís, 

- 2 ks desinfekce do pisoárů, 

- 1 ks balení houbiček, saponáty a písek na nádobí pro kuchyňku, 

- 1 ks hadru na podlahu. 

Usnesení: OV schvaluje opravy a nákup zařízení obecní klubovny podle uvedeného seznamu. 

Hlasování: 3:0:0 



 

5) Diskuze a závěr jednání 

Ve všeobecné diskuzi paní Kesnerová upozornila na problémy, které mají obyvatelé okolní železniční 

stanice s příjmem televizního signálu a příjmem internetu, v souvislosti s instalací nového zařízení 

SŽDC, s. o., GSM-R. Předseda přednese připomínku správci zařízení. 

Otázce jak dále se hřbitovem a kaplí se bude OV věnovat na příštím jednání, až bude v plné sestavě. 

OV se dohodl na pokračování úklidu okolí klubovny v příštím roce, likvidaci hromady tlejícího 

lipového dřeva a záměru úpravy prostor po bývalé obecní knihovně - instalace plovoucí podlahy a 

úprava prostor jako malé klubovny (např. se stolem pro stolní tenis). 

V 19.15 hod. ukončil předseda jednání OV. 

 

 

Dne 8. 11. 2017 zapsal:  Arnošt Juránek 


