OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. ledna 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v
19.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Jan Toman, Olga Šejnová,
Simova Carvanová, Jiří Weber, Michaela Píchová.
Přítomní občané:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění
programu jednání.
2. Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, schválení přepisu zápisu
zastupitelstva obce ze dne 16.12.2014.
3. Předložení finanční kalkulace odpadového hospodářství obce Lipovice za rok 2014
(vodné, stočné apod.).
4. Projednání /předložení ke schválení/ návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Lipovice
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Seznámení zastupitelstva s informací o grantových programech Jihočeského kraje pro
rok 2015
6. Seznámení zastupitelstva s informací o dotačních programech vyhlášených MMR pro
rok 2015
7. Projednání zahájení řešení územního plánu obce Lipovice
8. Diskuse, různé, podněty občanů
9. Závěr
1.

ZAHÁJENÍ

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jan TOMAN, Jiří WEBER
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jana TOMANA a Jiřího WEBERA.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu ve znění:
a)
b)
c)
d)
e)

Projednání zakoupení a instalace odpadkových košů na zastávky autobusu.
Skončení platnosti veřejnoprávních smluv s Městským úřadem Prachatice.
Přesun peněžních prostředků obce Lipovice na spořící účet Komerční banky.
Zrušení pevné linky – informace o sankci a termínu.
Pasportizace veřejného osvětlení.
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f)
g)
h)
i)

Projednání žádosti obce Lipovice – Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy
venkova – dotační titul č. 2
Novinky v odpadovém hospodářství obcí od 1.1.2015
Informace o prodloužení platnosti kanalizačního řadu
Předložení návrhu na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lipovice

Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloženým návrhem na
doplnění.

2.

SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE LIPOVICE ZE DNE
16.12.2014.

Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 16.12.2014, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny, zápis se pokládá za schválený.

3.

PŘEDLOŽENÍ FINANČNÍ KALKULACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBCE LIPOVICE ZA ROK 2014 (VODNÉ, STOČNÉ APOD.).

Zastupitelé byli seznámeni s finanční kalkulací odpadového hospodářství obce Lipovice za
rok 2014. Příjmy za vodné 188235,- Kč, výdaje obce Lipovice 350849,35 Kč (rozdíl 162614,35 Kč). Bude zhotovena vodní bilance do roku 2014.
Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.

4.

PROJEDNÁNÍ /PŘEDLOŽENÍ KE SCHVÁLENÍ/ NÁVRHU OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE LIPOVICE O MÍSTNÍM POPLATKU ZA
PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvu obce Lipovice byl předložen ke schválení návrh Obecně závazné vyhlášky č.
1/2015 obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh OZV č. 1/2015 v plném znění.
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5.

SEZNÁMENÍ
ZASTUPITELSTVA
S INFORMACÍ
O
PROGRAMECH JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2015

GRANTOVÝCH

Zastupitelé byli seznámeni s informacemi o grantových programech Jihočeského kraje pro
rok 2015.
SEZNÁMENÍ ZASTUPITELSTVA S INFORMACÍ O
PROGRAMECH VYHLÁŠENÝCH MMR PRO ROK 2015

6.

DOTAČNÍCH

Zastupitelé byli seznámeni a vzali na vědomí informaci o dotačních programech vyhlášených
Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2015, zejména s dotačním titulem č. 2. Zastupitelstvu
byl předložen návrh na schválení podání žádosti do Programu obnovy a rozvoje venkova –
dotační titul č. 2 – podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – akce
Hřiště Lipovice a akce Hřiště Konopiště.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do Programu obnovy a rozvoje venkova –
dotační titul č. 2 – podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – akce
Hřiště Lipovice a akce Hřiště Konopiště.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE LIPOVICE
Zastupitelstvo obce Lipovice projednalo zahájení postupů ve věci vytvoření územního plánu
obce Lipovice.
7.

a) Zastupitelstvo obce Lipovice hlasuje o schválení podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Územního plánu Lipovice.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo podle § 6 odst.5 písm. a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona schvaluje pořízení Územního plánu Lipovice.
b) Zastupitelstvo obce Lipovice hlasuje o schválení podle § 6 odst. 6. písm. b) stavebního
zákona žádosti obce o pořízení územního plánu příslušným úřadem územního
plánování, tj. odborem stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice,
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0
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0
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podle § 6 odst.6. písm. b) stavebního zákona žádost obce
o pořízení územního plánu příslušným úřadem územního plánování, tj. odborem stavebně
správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice,
c) Zastupitelstvo obce Lipovice na základě § 47 odst. 1 stavebního zákona hlasuje o
určení zastupitelky obce paní Olgy ŠEJNOVÉ, která bude spolupracovat na pořízení
územního plánu.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo určuje na základě § 47 odst.1 stavebního zákona zastupitelku obce
Lipovice, paní Olgu ŠEJNOVOU, která bude spolupracovat na pořízení územního plánu.
Zastupitelé vzali na vědomí předložené žádosti občanů ve věci územního plánování obce
Lipovice.
8.

INFORMACE O SKONČENÍ PLATNOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV
S MÚ PRACHATICE.

Zastupitelé obce Lipovice berou na vědomí informaci Městského úřadu v Prachaticích o
skončení veřejnoprávních smluv s obcí Lipovice.
9.

PŘESUN PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ OBCE LIPOVICE NA SPOŘÍCÍ ÚČET
KOMERČNÍ BANKY.

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh na přesun peněžních prostředků z účtu
obce Lipovice na účet Komerční banky (spořící účet č. 107-9088090207 vedený u KB
z běžného účtu KB č. 17225281) s termínem provedení transakce do 31.1.2015 v částce
1500000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských).
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh na přesun peněžních
prostředků z účtu obce Lipovice na spořící účet Komerční banky s termínem provedení
transakce do 31.1.2015 v částce 1500000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských).
10.

ZRUŠENÍ PEVNÉ LINKY – INFORMACE O SANKCI A TERMÍNU.

Zastupitelstvo obce bylo informováno o plánovaném zrušení pevné linky – tel. číslo
388320431 bez náhrady. Zastupitelstvo bere na vědomí podání výpovědi - pevná linka 388
320431 - u společnosti O2 a zároveň u společnosti LIVE TELECOM. U společnosti LIVE
TELECOM bude smlouva zrušena se sankcí 150 Kč.
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11.

PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ.

Zastupitelé byli informováni o možnosti zhotovení pasportu veřejného osvětlení v obci
Lipovice, v nabídce firmy XPG Bohemia s.r.o., Moskevská 534/47, 101 00 Praha 10 –
Vršovice, IČO: 24667749. Byl předložen návrh na zhotovení pasportu veřejného osvětlení
v obci Lipovice uvedenou firmou.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice jednomyslně schvaluje předložený návrh zhotovení
pasportu veřejného osvětlení v obci Lipovice, v nabídce firmy XPG Bohemia s.r.o.,
Moskevská 534/47, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 24667749 (viz nabídkový list firmy ze
dne 19.12.2014).

12.

NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ OD 1.1.2015.

Zastupitelé byli seznámeni s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která obcím
nařizuje od 1.1.2015 třídění dalších komodit (kovů, bioodpadu), dále s vyhláškou č. 321/2014
Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Obec má povinnost podat hlášení o produkci odpadů za rok 2014 a to nejpozději do
15.2.2015.
Zastupitelé se jednomyslně dohodlo, v návaznosti na změny v legislativě na revizi stávající
OZV 2/2005, o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, a o nutnosti
vydání nové OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lipovice.

13.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KANALIZAČNÍHO ŘADU

Zastupitelstvo bylo informováno o prodloužení platnosti kanalizačního řadu, informaci bere
na vědomí.

14.

ZAKOUPENÍ A INSTALACE ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA ZASTÁVKY
AUTOBUSU.

Zastupitelstvo obce bylo informováno o zakoupení odpadkového koše do autobusové
zastávky v Konopišti.
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15.

PŘEDLOŽENÍ
NÁVRHU
NA
ZŘÍZENÍ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE LIPOVICE.

JEDNOTKY

SBORU

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Lipovice.
Hlasování
PRO:

PROTI:

7

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh na zřízení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Lipovice a prozatímně určuje zodpovědnou osobu ve věci zřízení
JSDH, předkladatelku návrhu, zastupitelku obce Simonu Carvanovou.

16.

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Bez připomínek, občané se na zastupitelstvo obce nedostavili.
17.

ZÁVĚR

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl ustanoven. Bude zveřejněn v zákonem
stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 15. ledna 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Jan TOMAN
Jiří WEBER

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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