OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 21. července 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v
20.00 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:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1. Zahájení,
2. Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Vyhodnocení zadávacích řízení - hřiště Lipovice
4. Žádost o finanční příspěvek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory.
5. Rozpočtové opatření č. 6 - na vědomí
6. Rozpočtové opatření č. 7 - schválení
7. Diskuse, různé, podněty občanů
8. Závěr
1.

ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Další zástupci obce, spolků a občanů a podobně se nedostavili.
2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 19.6.2015

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: 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
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu ve znění:
a) Informace – zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2015
b) Návrh na zakoupení vybavení – 10 ks pivních setů – vybavení pro pořádání
různých kulturních a společenských akcí
c) SVO – dokončení rekonstrukce, instalace 2 nových světelných bodů
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d) Výsledky zkoušky pitné vody v Lipovicích a Konopišti – na vědomí
e) Hřiště Konopiště – informace o současném stavu projektu, realizace
potřebných zemních prací
f) Komplexní pozemková úprava – žádost obce Lipovice o realizaci komplexní
pozemkové úpravy
g) Územní plán – informace o současném stavu, projednání podnětů
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.
3.

SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE LIPOVICE ZE DNE
19.06.2015.

Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 19. 06. 2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny, zápis se pokládá za schválený.
4.

VYHODNOCENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ – HŘIŠTĚ LIPOVICE

Zastupitelé obce Lipovice byli informováni, že v rámci realizace projektu „Multifunkční
hřiště Lipovice“ byly zadány dvě zadávací řízení (ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění vyhlásila obec Lipovice zakázky malého rozsahu):
a) Výstavba multifunkčního hřiště Lipovice
b) Vybavení multifunkčního hřiště lezadlovými herními prvky – Lipovice
Obec Lipovice obdržela celkem 5 nabídek.
a) Zadávacího řízení týkajícího se výstavby multifunkčního hřiště Lipovice se zúčastnily
celkem tři firmy, konkrétně:
1.
2.
3.

KVINT Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí
RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastupitelům obce Lipovice bylo předloženo Doložení zadávacího řízení zakázky malého
rozsahu do 500.000,- kč, kdy rámci hodnocení nastavených kritérií zakázky malého rozsahu
byla ustanovena tříčlenná komise, složená ze zastupitelů obce Lipovice /Michaela Píchová,
Pavel Bártík, Anna Píchová/, která provedla hodnocení všech aspektů každé nabídky.
b) Zadávacího řízení týkajícího se vybavení multifunkčního hřiště lezadlovými herními prvky
– Lipovice se zúčastnily celkem dvě firmy, konkrétně:
a)
b)

Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy
ONYX WOOD spol s.r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice
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Zastupitelům obce Lipovice bylo předloženo Doložení zadávacího řízení zakázky malého
rozsahu do 500.000,- kč, kdy rámci hodnocení nastavených kritérií zakázky malého rozsahu
byla ustanovena tříčlenná komise, složená ze zastupitelů obce Lipovice /Michaela Píchová,
Pavel Bártík, Anna Píchová/, která provedla hodnocení všech aspektů každé nabídky.
Nabídka firmy LUNA Progress s.r.o. nebyla hodnocena – viz doložení zadávacího řízení.
Po zhodnocení nabídek jednotlivých firem byl ustanovenou komisí podán návrh na výběr:
a)

Výstavba multifunkčního hřiště Lipovice – firma STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
Praha 5 /PJ Prachatice, Vodňanská 333/.

Hlasování o výběru firmy v rámci uvedeného zadávacího řízení:
PRO:

7

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje provedení výstavby multifunkčního hřiště v Lipovicích
firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 /PJ Prachatice, Vodňanská 333/.
b)

Vybavení multifunkčního hřiště lezadlovými herními prvky – Lipovice – firma ONYX
wood spol. s r.o., Žernovická 257, Prachatice

Hlasování o výběru firmy v rámci uvedeného zadávacího řízení:
PRO:

7

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje provedení vybavení multifunkčního hřiště lezadlovými
prvky – Lipovice – firmou ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, Prachatice.

5)

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY

JIHOČESKÉ

CENTRUM

PRO

Zastupitelstvu byla předložena žádost o finanční příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně
postižené a seniory
Hlasování
PRO:

0

PROTI:

7

Zdržel se:

0

Usnesení:
Žádost o finanční příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně postižené a
seniory byla zamítnuta.

6)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6 – NA VĚDOMÍ

Zastupitelstvo obce Lipovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6

3

OBEC LIPOVICE

7)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7 - SCHVÁLENÍ

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování
PRO:

7

Usnesení:

8)

PROTI:

Zdržel se:

0

0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7

PLÁN ÚDRŽBY, SERVISNÍCH
LIPOVICE-KONOPIŠTĚ

PRACÍ

A

INVESTIC

– VODOVOD

Zastupitelstvu obce byl předložen plán údržby, servisních prací a investice nutných pro
vodovod Lipovice – Konopiště. Pověřená osoba – Jan Toman, podrobně seznámila
zastupitelstvo s uvedenou problematikou. Zastupitelstvo obce Lipovice bere uvedené
informace na vědomí.

9)

INFO – ZAHÁJENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zahájením přezkoumání hospodaření za rok 2015, které
proběhne 29. 09. 2015, zastupitelstvo obce Lipovice bere informaci na vědomí.
10)

NÁVRH NA ZAKOUPENÍ VYBAVENÍ – 10 KS PIVNÍCH SETŮ – VYBAVENÍ
PRO POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Zastupitelstvu byl předložen návrh na zakoupení 10 ks pivních setů – vybavení pro pořádání
různých kulturních a společenských akcí.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení 10 ks pivních setů – vybavení pro pořádání
různých kulturních a společenských akcí.
Na základě výsledku předchozího hlasování byly zastupitelstvu předloženy celkem 3 nabídky:
1) Radim Daněk – Zahradní nábytek s.r.o. /cena za 1 ks 3.525 Kč/
2) Nábytek Vencl, Kostelec /cena za 1 ks 2.600 Kč/
3) Mall.cz /cena za 1 ks 1999 Kč/
Zastupitelstvu byl předložen návrh na výběr nabídky č.3 na zakoupení 10 ks pivních setů –
vybavení pro pořádání různých kulturních a společenských akcí a to od firmy Mall.cz.
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Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení 10 ks pivních setů – vybavení pro pořádání
různých kulturních a společenských akcí od firmy MALL.cz.
11)

SVO – DOKONČENÍ REKONSTRUKCE SVO, 2 X NOVÉ SVĚTELNÉ BODY

Zastupitelstvo obce bylo informováno o dokončení plánované rekonstrukce SVO v obci.
V rámci instalace LED svítidel byl zastupitelstvu předložen návrh na instalaci 2ks nových
svítidel VO /nové světelné body/ firmou XPG Bohemia s.r.o., Praha 10 /firma zajišťovala
kompletní rekonstrukci SVO v obci/. Kalkulovaná cena svítidla včetně montáže, výložníku a
kabeláže je cca 6.500 Kč včetně DPH. Cena může být případně navýšena o náklady spojené s
dotažením kabelu – dle výsledku jednání s E.ON servisní s.r.o.
Hlasování
PRO:

7

Usnesení:
12)

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na instalaci 2 ks nových světel

VÝSLEDKY ZKOUŠKY PITNÉ VODY KONOPIŠTĚ, LIPOVICE

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky zkoušek pitné vody Konopiště, Lipovice – viz
protokol č. 63807/2015 č. 63806/2015 ze dne 23. 06. 2015.
13)

HŘIŠTĚ KONOPIŠTĚ – INFO O SOUČASNÉM STAVU PROJEKTU,
REALIZACE POTŘEBNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ

Zastupitelstvo bylo informováno o získání materiálu /zemina/ potřebného k realizaci zemních
prací v rámci výstavby hřiště v Konopišti. Potřebný materiál pro vyrovnání terénu byl z velké
části získán zdarma. Nyní je nutné v dohledné době realizovat zemní práce potřebné ke
zpracování navezeného materiálu a k vyrovnání terénu dle projektu:
-

zejména svahování, plošná úprava terénu, odstranění kamenu, rozprostření
ornice atd.

-

ohledně zadání realizace zemních prací byl proveden průzkum místního trhu
/především s ohledem na časovou náročnost – zemní práce je třeba s ohledem
na velké množství navezeného materiálu provést co nejdříve /

Zastupitelstvu byl podán návrh na realizaci těchto zemních prací firmou RENO ŠUMAVA
a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí, předpokládaná cena je cca 80.000 Kč
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh zadat realizaci zemních prací
potřebných ke zpracování navezeného materiálu /zeminy/ a k vyrovnání terénu dle projektu
hřiště Konopiště firmě RENO ŠUMAVA, a. s., Pražská 326, Vlachovo Březí.
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14)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA – ŽÁDOST OBCE LIPOVICE O
REALIZACI KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem informační schůzky týkající se komplexní
pozemkové úpravy. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh podat u Státního pozemkového
úřadu žádost o komplexní pozemkovou úpravu v obci Lipovice.
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh podat u Státního pozemkového
úřadu žádost o komplexní pozemkovou úpravu v obci Lipovice.
15)

ÚZEMNÍ PLÁN – INFO O SOUČASNÉM STAVU, PROJEDNÁNÍ PODNĚTŮ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o současném stavu řešení územního plánu, uvedené
informace bere na vědomí.

16.

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Bez připomínek, občané se na zastupitelstvo obce nedostavili.
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. července 2015.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Michaela PÍCHOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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