OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 16. prosince 2014
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. Schválení rozpočtu obce Lipovice pro rok 2015 a výhledu rozpočtu pro období 20162017.
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci Programu obnovy venkova (POV) 2015 –
Mikroregion – rekonstrukce osvětlení
4. POV 2015 – informace k samostatným žádostem obce.
5. Projednání a schválení dohod o provedení práce pro rok 2015.
6. Projednání a schválení poplatků pro rok 2015 – odpady, poplatek za psa
7. Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce Lipovice.
8. Navržení výše příspěvku pro občany (životní jubilea, narození dítěte).
9. Schválení rozpočtového opatření č. 11
10. Založení spořícího účtu u Komerční banky
11. Diskuse, různé, podněty občanů
12. Závěr
1.

ZAHÁJENÍ

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byly navrženy: Michaela Píchová, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Michaelu Píchovou a Simonu Carvanovou.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny,
ostatní informace budou předneseny v bodu 12 – Diskuse, různé.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

7

PROTI:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
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Zdržel se:

0

OBEC LIPOVICE
SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE LIPOVICE PRO ROK 2015 A VÝHLEDU
ROZPOČTU PRO OBDOBÍ 2016-2017.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu obce pro rok 2015 a
s výhledem rozpočtu 2016-2017. Návrh rozpočtu pro rok 2015 a výhledu rozpočtu 2016-2017
byl již projednán bez připomínek na zasedání zastupitelstva dne 25. 11. 2014 a byl vyvěšen na
úřední desce od 26.11.2014 do 11.12.2014. Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby se vyjádřili
ke zveřejněnému návrhu a vznesli doplňující požadavky či připomínky. Žádné připomínky ani
požadavky nebyly vzneseny. Návrh rozpočtu a výhledu rozpočtu byl předložen ke schválení.
2.

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje rozpočet obce Lipovice pro rok 2015
v částce příjmu 2.748.600,- Kč, výdajů v částce 2.915.607,- Kč. Rozpočet je schválený jako
schodkový, vyrovnaný financováním z minulých roků v částce 167.007,- Kč. Zastupitelstvo
zároveň jednomyslně schvaluje výhled rozpočtu pro rok 2016-2017.
3.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PROGRAMU OBNOVY
VENKOVA (POV) 2015 – MIKROREGION – REKONSTRUKCE
OSVĚTLENÍ.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na vypracování žádosti o poskytnutí dotace POV
2015 – Mikroregion – za účelem provedení rekonstrukce veřejného osvětlení.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí dotace POV 2015 – Mikroregion – za
účelem provedení rekonstrukce veřejného osvětlení.
4.
POV 2015 – INFORMACE K SAMOSTATNÝM ŽÁDOSTEM OBCE.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednotlivými a samostatnými možnostmi čerpání
dotačních titulů z Programu obnovy venkova 2015 a výsledku jednání Mikroregionu
Vlachovo Březí. Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE PRO ROK
2015.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh odměn dohodou následovně: Naděžda Tichá (účetní)
= 5.500,- Kč, Jan Toman (úprava vody v Konopišti a Lipovicích) = 2.000,- Kč, Jaroslava
Weberová (knihovnice) = 500,- Kč. Odměny budou vypláceny měsíčně, vše s platností od
1.1.2015.
5.

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh odměn.
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Zdržel se:

0

OBEC LIPOVICE
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ POPLATKŮ PRO ROK 2015 – POPLATEK
ZA PSA.
Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh na stanovení výše poplatků za psa
(stanoveného ve smyslu Obecně závazné vyhlášky obce Lipovice č. 1/2011, o místním
poplatku ze psů) – návrh na ponechání stávající výše poplatku, shodného s rokem 2014.
6.

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ponechání stávající výše poplatku za psa, stejného jako
v roce 2014.
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ POPLATKŮ PRO ROK 2015 – O MÍSTNÍM
POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ.
S ohledem na nevyrovnané (schodkové) financování odpadového hospodářství obce Lipovice
byl zastupitelstvem obce Lipovice projednán návrh na navýšení místního poplatku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
7.

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navýšení místního poplatku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za podmínky, že bude zpracována kalkulace nákladů a výdajů v uvedené oblasti a
bude zpracována nová OZV. Výše poplatku bude stanovena na dalším zastupitelstvu.

SCHVÁLENÍ NOVÉHO JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA OBCE
LIPOVICE.
Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení nový jednací řád zastupitelstva.
8.

Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje nový jednací řád zastupitelstva.
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0

OBEC LIPOVICE
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU PRO OBČANY (ŽIVOTNÍ
JUBILEA, NAROZENÍ DÍTĚTE).
Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh příspěvků pro občany s trvalým
pobytem v obci Lipovice, v souvislosti s životním jubileem (65,70,75,80 let a následně za
každý rok) ve výši 1.000,- Kč a za narození dítěte s trvalým pobytem v obci Lipovice ve výši
3.000,- Kč.
9.

Hlasování
PRO:
PROTI:
Zdržel se:
7
0
0
Usnesení: Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh příspěvků pro občany
s trvalým pobytem v obci Lipovice.
10.
SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 11.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 11.
Hlasování
PRO:
PROTI:
7
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 11.

Zdržel se:

0

SCHVÁLENÍ ZALOŽENÍ SPOŘÍCÍHO ÚČTU U KOMERČNÍ BANKY OBCÍ
LIPOVICE.
Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení návrh na založení spořícího účtu u KB obcí
Lipovice.
Hlasování
11.

PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice jednomyslně schvaluje předložený návrh na založení
spořícího účtu u KB.
12.

ZALOŽENÍ SPOŘÍVÍHO ÚČTU U KOMRČNÍ BANKY

Zastupitelstvo bere na vědomí
1079088090207/0100.
13.

založení spořícího účtu u Komerční banky, č. účtu

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Rozpočtové opatření č. 10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10.
Žádost o.s. Prevent o poskytnutí finančního daru - spolufinancování protidrogových
služeb
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o.s. Prevent v oblasti spolufinancování
protidrogových služeb.
Hlasování o poskytnutí daru:
PRO:
PROTI:
0
7
Zastupitelé zamítají žádost na udělení daru o. s. Prevent.
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Zdržel se:

0

OBEC LIPOVICE

Návrh na zrušení pevné linky společnosti O2 na Obecním úřadě v Lipovicích
Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo zrušení pevné linky společnosti O2 –
tel. č.: 388320431 na Obecním úřadě v Lipovicích.
Nabídka Heleny Trojnové k odkoupení jejího pozemku v Konopišti.
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou Heleny Trojnové, majitelky pozemku p. č. 586/4, o
výměře 310 m2, neplodná půda, ostatní plocha k odkoupení obcí Lipovice za částku 50.000,Kč. Zastupitelstvo obce Lipovice se po projednání nabídky jednomyslně usneslo, že uvedenou
částku nebude akceptovat a navrhuje vstoupit do jednání s Helenou Trojnovou za účelem
odkoupení pozemku za částku 30.000,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem, včetně
vkladu na katastrální úřad, ponese Obec Lipovice.
Představení produktů firmy XPG Bohemia s.r.o.
Zastupitelé byli informováni o nabídce firmy XPG Bohemia s.r.o. v oblasti provádění staveb a
rekonstrukcí veřejného osvětlení, zhotovení pasportu veřejného osvětlení a dalších produktů
firmy.
9.

ZÁVĚR

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl ustanoven. Bude zveřejněn v zákonem
stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 16. prosince 2014.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Michaela PÍCHOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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