OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. června 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti pohostinství v Konopišti od 19.00 hod., ukončeno
bylo v 21.00 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:
9
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Zahájení,
Navrţení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Ţádost o vyjádření k záměru výstavby - Konopiště čp. 7
Informace o zahájení 1. etapy řešení územního plánu obce Lipovice - etapa
doplňující průzkumy a rozbory
Vyhodnocení zadávacího řízení "Výstavba multifunkčního hřiště - Lipovice"
Informace o provedení závěrečného šetření k návrhu lesního hospodářského
plánu
pro lesní hospodářský celek Obec Lipovice
Informace - ověření zjednodušené dokumentace RD na KN č.16/2 k.ú. Lipovice
Diskuse, různé, podněty občanů
Závěr
ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin, Bylo konstatováno, ţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelstva se zúčastnili zástupci veřejnosti.

2.

NAVRŢENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.4.2015

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrţeni zastupitelé: Olga Šejnová a Jiří Weber
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Olgu Šejnovou a Jiřího Webera.
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Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloţenému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předloţilo návrh na doplnění programu ve znění:
a) Projednání ustanovení odborně způsobilé osoby, tzv. odborného zástupce, podle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, o změně
některých zákonů.
b) Veřejná zakázka malého rozsahu – Hřiště konopiště – návrh na zrušení zakázky.
c) Komplexní pozemková úprava - informativní schůzka se zástupci státního
pozemkového úřadu.
d) Diskuse a prezentace činnosti zastupitelstva za I. pololetí 2015.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloţeným návrhem na
doplnění.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 21.5.2015.
Zastupitelstvu obce byl předloţen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 21.5.2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny, zápis se pokládá za schválený.

3.

ŢÁDOST O VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU VÝSTAVBY - KONOPIŠTĚ ČP. 7

Zastupitelstvu obce Lipovice byla předloţena ke schválení ţádost Veroniky Pavlíkové o
podání vyjádření a vydání souhlasu k jejímu záměru výstavby rodinných domů v Konopišti na
čp. 7, na p. č. 466/6 a na p.č. 466/5 v k.ú. Lipovice.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s výstavbou rodinných domů na p. č. 466/6 a
466/5 v k. ú. Lipovice.

4.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ 1. ETAPY ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
LIPOVICE - ETAPA DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s informací o zahájení 1. etapy řešení územního
plánu obce Lipovice - etapa doplňující průzkumy a rozbory. Zastupitelstvo stanovilo termín
do 20.7.2015 pro dodání podnětů ze strany občanů k připravovanému územnímu plánu.
Občané budou informováni prostřednictvím úřední desky.
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VYHODNOCENÍ ZADÁVACÍHO
NÍHO HŘIŠTĚ - LIPOVICE"

5.

ŘÍZENÍ

"VÝSTAVBA

MULTIFUNKČ-

Zastupitelstvu obce Lipovice byl předloţen výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení. Obec
Lipovice ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila
zakázku malého rozsahu na zhotovení Multifunkčního hřiště v Lipovicích. Přihlášené firmy
zúčastněné v zadávacím řízení nesplnily podmínky zadávacího řízení zakázky malého
rozsahu do 500.000,- Kč. Po zhodnocení všech kritérií byl zastupitelstvu obce předloţen
návrh na vyhlášení dvou na sobě nezávislých zadávacích řízení a to:
a) Terénní úpravy, zpevnění plochy, zbudování ţivičného povrchu, oplocení pozemku,
b) Osazení Multifunkčního hřiště v Lipovicích herními prvky, vegetací .
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení zakázek malého rozsahu na zhotovení
Multifunkčního hřiště v Lipovicích ve dvou, na sobě nezávislých zadávacích řízeních, jak je
uvedeno v návrhu.

6.

INFORMACE O PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO ŠETŘENÍ K NÁVRHU
LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU PRO LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ
CELEK OBEC LIPOVICE

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo seznámeno s informací o provedení závěrečného šetření k
návrhu lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek obec Lipovice.

7.

INFORMACE - OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE RD NA KN
Č.16/2 K.Ú. LIPOVICE

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí informaci - ověření zjednodušené dokumentace
RD na KN č.16/2 k.ú. Lipovice.

8.

PROJEDNÁNÍ USTANOVENÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY, TZV.
ODBORNÉHO ZÁSTUPCE, PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O
VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU, O
ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ.

Zastupitelstvu obce Lipovice byl předloţen ke schválení návrh na ustanovení odborně
způsobilé osoby, tzv. odborného zástupce, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, o změně některých zákonů, konkrétně Ing. Martina
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Sellnera za smluvních podmínek 500,- Kč á rok, zároveň byl předloţen i návrh Smlouvy o
odborném dohledu.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednomyslně předloţený návrh, usnesení č. 8.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU – HŘIŠTĚ KONOPIŠTĚ –
NÁVRH NA ZRUŠENÍ ZAKÁZKY

9.

Zastupitelstvu byl předloţen ke schválení návrh na zrušení veřejné zakázky hřiště Konopiště
– realizace zemních prací. Název zakázky: „Úprava povrchu pozemku p. č. 539/15 v k.ú.
Lipovice - Konopiště“ (v rámci projektu dětské hřiště Konopiště). Důvodem zrušení zakázky
je nastavení nových pravidel, zejména v oblasti rozsahu financování.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdrţel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje zrušení veřejné zakázky hřiště Konopiště –
realizace zemních prací.

10.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA - INFORMATIVNÍ SCHŮZKA SE
ZÁSTUPCI STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU.

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí informace v oblasti Komplexní pozemkové
úpravy a moţnost sjednání informativní schůzky se zástupci státního pozemkového úřadu.
Schůzka proběhne dne 9. července 2015, kdy veřejnost bude včas informována.

11.

DISKUSE A PREZENTACE ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA ZA I. POLOLETÍ 2015.

Zastupitelstvem obce byly přítomným občanům (v rámci veřejné besedy s občany, navazující
na zastupitelstvo) prezentovány činnosti zastupitelstva za I. pololetí 2015. Následovala
diskuse, informace a podněty od občanů:
a) Údajně je ucpaný odpad – kanalizace – v Konopišti. Jan Toman provede kontrolu
kanalizace a zajistí případnou opravu.
b) Ze strany občanů byl vznesen návrh na případné umístění rozcestníku s čísly
popisnými v Konopišti. Zastupitelstvo se bude uvedenou myšlenkou zabývat.
c) Byl vznesen návrh na zakoupení dvou ručních pump (rumpálů) a hadice do Konopiště
a to za účelem zajištění případných hasebních činností při poţáru kontejnerů.
d) V rámci rekonstrukce cesty u čp. 1 v Konopišti je nutné řešit problémy s únikem vody
na cestu z rybníka „Dymčák“.
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e) Návrh na zpevnění plochy (ţivičný povrch) u kontejnerů na tříděný odpad
v Konopišti.
f) U „Pikešů“ zasahují jehličnaté stromy a větve ořechu do místní komunikace.

17.

ZÁVĚR

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl ustanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 21. června 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Olga ŠEJNOVÁ
Jiří WEBER

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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